
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 Pla estratègic del Cos 
d’Agents Rurals
310-00210/12
Substanciació 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’ampliació de l’aeroport 
de Barcelona - el Prat
310-00211/12
Substanciació 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Pacte nacional per la 
mobilitat segura i sostenible
310-00212/12
Substanciació 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la previsió de convocar el 
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya
310-00213/12
Substanciació 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seguretat a Sant Adrià 
de Besòs (Barcelonès)
310-00214/12
Substanciació 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estructura del Departa-
ment de Salut
310-00215/12
Substanciació 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el millorament de l’econo-
mia i la reducció de les desigualtats
310-00216/12
Substanciació 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’autorització a una entitat 
privada per a vigilar el comportament lingüístic d’alumnes i professors als centres 
educatius
310-00217/12
Substanciació 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva política comunicativa
310-00218/12
Substanciació 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’Administració de justícia
310-00219/12
Substanciació 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les llis-
tes d’espera a la sanitat pública
317-00122/12
Substanciació 16
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
desequilibris territorials
317-00123/12
Substanciació 17

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política i social
317-00124/12
Substanciació 17

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les ac-
tuacions perquè el Govern de l’Estat aclareixi els atemptats del 17 d’agost de 2017
317-00125/12
Substanciació 17

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la res-
posta a la sentència del Tribunal Suprem sobre els líders independentistes
317-00126/12
Substanciació 17

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la 
feina feta pel Consell Assessor per a l’Impuls d’un Fòrum Cívic i Social pel Debat 
Constituent
317-00127/12
Substanciació 17

1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la retribució mensual 
de Pilar Rahola per la col·laboració en el programa de TV3 «Tot es mou»
311-00187/12
Substanciació 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la retribució mensual 
de Pilar Rahola per la col·laboració en el programa de TV3 «Preguntes freqüents»
311-00188/12
Substanciació 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris seguits per 
a contractar Pilar Rahola per a dos programes de TV3
311-00189/12
Substanciació 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència de profes-
sionals en la plantilla de TV3 que puguin fer les col·laboracions i les seccions que 
fa Pilar Rahola
311-00190/12
Substanciació 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’assetjament a periodis-
tes internacionals amb relació a l’informe anual de Reporters sense Fronteres del 2017
311-00460/12
Substanciació 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’assenyalament de 
periodistes amb relació a l’informe anual de Reporters sense Fronteres del 2017
311-00461/12
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació de periodis-
tes de mitjans catalans i internacionals amb relació a l’informe anual de Reporters 
sense Fronteres del 2017
311-00462/12
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’actitud del director 
de Comunicació Exterior amb relació a l’informe anual de Reporters sense Fronte-
res del 2017
311-00463/12
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les pressions que de-
nuncia la corresponsal del diari Le Monde amb relació al referèndum de l’1 d’octubre
311-00464/12
Substanciació 19
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el grup de WhatsApp 
creat amb els corresponsals de mitjans de comunicació estrangers amb relació al 
referèndum de l’1 d’octubre
311-00465/12
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’enviament de correus 
i articles a un grup de WhatsApp per a influir en la corresponsal del diari Le Monde 
amb relació al referèndum de l’1 d’octubre
311-00466/12
Substanciació 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pagament d’obser-
vadors internacionals per al referèndum de l’1 d’octubre de 2017
311-00472/12
Substanciació 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les presumptes pressions 
del director de Comunicació Exterior de la Generalitat a corresponsals estrangers 
amb referència al procés el 2017
311-00473/12
Substanciació 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la continuïtat de subven-
cionar el préstec hipotecari signat amb Acció Cultural del País Valencià i la Institució 
Cívica i de Pensament Joan Fuster per la compra de l’edifici «El Siglo»
311-00474/12
Substanciació 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el tracte de favor en el 
règim de visites d’Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim 
Forn, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart als centres pe-
nitenciaris
311-00589/12
Substanciació 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre màxim de 
visites autoritzades que poden rebre els interns a centres penitenciaris
311-00590/12
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la condició d’autori-
tat a l’hora de fer una visita als centres penitenciaris de Catalunya d’acord amb la 
normativa vigent
311-00591/12
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la intenció de crear una 
assemblea de càrrecs electes
311-00707/12
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data i el mecanisme 
de creació de l’assemblea de càrrecs electes
311-00708/12
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’encaix normatiu, la 
naturalesa, l’àmbit d’actuació, la composició, les funcions i els mecanismes de fun-
cionament de l’assemblea de càrrecs electes
311-00709/12
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de la posada en 
marxa i les fonts de finançament de l’assemblea de càrrecs electes
311-00710/12
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’atribució de funcions 
del Parlament a una assemblea de càrrecs electes
311-00711/12
Substanciació 22
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’atribució a una assem-
blea de càrrecs electes de la representativitat dels ciutadans reservada al Parlament
311-00712/12
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la intenció de crear el 
Consell per la República
311-00713/12
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data i el mecanisme 
de creació del Consell per la República
311-00714/12
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’encaix normatiu, la 
naturalesa, l’àmbit d’actuació, la composició, les funcions i els mecanismes de fun-
cionament del Consell per la República
311-00715/12
Substanciació 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de la posada 
en marxa i les fonts de finançament del Consell per la República
311-00716/12
Substanciació 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’atribució de funcions 
del Govern al Consell per la República
311-00717/12
Substanciació 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’atribució al Consell per 
la República de funcions executives o potestats reglamentàries reservades al Govern
311-00718/12
Substanciació 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la potencial creació 
d’una associació que s’autoanomeni «assemblea d’electes»
311-00719/12
Substanciació 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la relació institucio-
nal que establiria amb una associació que s’autoanomenés «assemblea d’electes»
311-00720/12
Substanciació 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si defensarà la posició 
institucional del Parlament davant una associació que s’autoanomeni «assemblea 
d’electes»
311-00721/12
Substanciació 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la potencial creació 
d’una associació que s’autoanomeni «consell per la república»
311-00722/12
Substanciació 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la relació institucional 
que establiria amb una associació que s’autoanomenés «consell per la república»
311-00723/12
Substanciació 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si defensarà la seva po-
sició institucional davant una associació que s’autoanomeni «consell per la república»
311-00724/12
Substanciació 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la naturalesa jurídica 
del Consell per la República
311-00725/12
Substanciació 25
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el marc de relacions 
que té amb el Consell per la República
311-00726/12
Substanciació 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si existeix cap conveni 
amb el Consell per la República
311-00727/12
Substanciació 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la col·laboració amb el 
Consell per la República
311-00728/12
Substanciació 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions amb què 
ha concretat la col·laboració amb el Consell per la República
311-00729/12
Substanciació 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris en què s’ha 
basat per a prestar assistència al Consell per la República
311-00730/12
Substanciació 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la naturalesa jurídica 
de l’Assemblea d’Electes de Catalunya
311-00731/12
Substanciació 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el marc de relacions 
que té amb l’Assemblea d’Electes de Catalunya
311-00732/12
Substanciació 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si existeix cap conveni 
amb l’Assemblea d’Electes de Catalunya
311-00733/12
Substanciació 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la col·laboració amb 
l’Assemblea d’Electes de Catalunya
311-00734/12
Substanciació 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions amb què 
ha concretat la col·laboració amb l’Assemblea d’Electes de Catalunya
311-00735/12
Substanciació 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris en què s’ha 
basat per a prestar assistència a l’Assemblea d’Electes de Catalunya
311-00736/12
Substanciació 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per a la crea-
ció de l’Àrea de Seguretat Institucional
311-00906/12
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els problemes de l’ac-
tual model de seguretat que fan aconsellable la creació de l’Àrea de Seguretat Ins-
titucional
311-00907/12
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els objectius de la crea-
ció de l’Àrea de Seguretat Institucional
311-00908/12
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les diferències entre el 
servei d’escorta de l’Àrea de Seguretat Institucional i l’anterior
311-00909/12
Substanciació 27
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el valor afegit que apor-
ta l’Àrea de Seguretat Institucional
311-00910/12
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la iniciativa de crear 
l’Àrea de Seguretat Institucional
311-00911/12
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’agents 
dels Mossos d’Esquadra que integraran l’Àrea de Seguretat Institucional i sobre el 
procés de selecció
311-00912/12
Substanciació 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la formació dels mem-
bres del servei d’escorta de l’Àrea de Seguretat Institucional
311-00913/12
Substanciació 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si l’Àrea de Seguretat 
Institucional estarà subordinada a l’Àrea d’Escortes
311-00914/12
Substanciació 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’agents que 
integraran l’Àrea de Seguretat Institucional
311-00915/12
Substanciació 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’impacte pressupostari 
de la creació de l’Àrea de Seguretat Institucional
311-00916/12
Substanciació 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data prevista per a 
implantar l’Àrea de Seguretat Institucional
311-00917/12
Substanciació 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les causes del despre-
niment d’una part dels sostres dels jutjats de Martorell (Baix Llobregat)
311-00943/12
Substanciació 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a escollir 
els agents dels Mossos d’Esquadra que integraran l’Àrea de Seguretat Institucional
311-01012/12
Substanciació 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les infraestructures de 
l’Àrea de Seguretat Institucional
311-01013/12
Substanciació 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els riscs detectats pel 
Departament de la Presidència per a crear l’Àrea de Seguretat Institucional
311-01014/12
Substanciació 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la finalitat de la creació 
de l’Àrea de Seguretat Institucional
311-01015/12
Substanciació 30

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost d’adjudicació, el cost final 
i els resultats de les campanyes de publicitat institucional del 2012 ençà
314-02195/12
Resposta del Govern 30
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un pla per a atendre 
els infants amb malalties cròniques durant l’horari escolar
314-04561/12
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’Institut Català de Finances ha 
renunciat al cobrament d’una part del deute del Grupo Zeta
314-04582/12
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pèrdua de sorra a les platges 
del Maresme arran de les darreres llevantades i pluges
314-04583/12
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a re-
soldre el problema de la pèrdua de sorra a les platges del Maresme
314-04584/12
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes a mitjà ter-
mini per a evitar els problemes derivats de les llevantades a les platges del Maresme
314-04585/12
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase 1 dels projectes de rege-
neració del Pla de la Direcció General de Costes per al Maresme
314-04586/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objecte i els resultats de la reunió 
entre el president de la Generalitat i altres membres del Govern amb Kyle Parker, 
vicepresident de l’equip directiu permanent de la Comissió Hèlsinki dels Estats 
Units d’Amèrica
314-04602/12
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retard a l’hora d’informar en el 
Portal de la Transparència de les reunions del president de la Generalitat amb ens 
estrangers
314-04603/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals la reunió del 
president de la Generalitat amb Kyle Parker, vicepresident de l’equip directiu per-
manent de la Comissió Hèlsinki dels Estats Units d’Amèrica, no es va fer pública a 
l’agenda oficial del Govern
314-04604/12
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incineració de combustibles de-
rivats de residus a les fàbriques de ciment
314-04613/12
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents amb què ha consensuat 
el projecte de decret llei que modificarà el Codi civil de Catalunya
314-04658/12
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures en matèria d’igualtat 
de gènere i de lluita contra la violència masclista que es duen a terme a les presons
314-04728/12
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de desnonaments en què 
han actuat els Mossos d’Esquadra per requeriment judicial en el període 2018-2019
314-04730/12
Resposta del Govern 39
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1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre la relació entre les intervencions de Ra-
món Cotarelo com a col·laborador als mitjans de la Corporació i les gratificacions 
rebudes del 2016 ençà
325-00037/12
Resposta del president del Consell de Govern 40

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 l’import anual atorgat 
als consells esportius en el període 2014-2017
311-00933/12
Retirada 41

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 Pla estratègic del Cos 
d’Agents Rurals
310-00210/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’ampliació de l’aeroport 
de Barcelona - el Prat
310-00211/12
Anunci: David Cid Colomer, del GP CatECP 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Pacte nacional per la 
mobilitat segura i sostenible
310-00212/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la previsió de convocar el 
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya
310-00213/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seguretat a Sant Adrià 
de Besòs (Barcelonès)
310-00214/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estructura del Departa-
ment de Salut
310-00215/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el millorament de l’econo-
mia i la reducció de les desigualtats
310-00216/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’autorització a una entitat 
privada per a vigilar el comportament lingüístic d’alumnes i professors als centres 
educatius
310-00217/12
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva política comunicativa
310-00218/12
Anunci: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’Administració de justícia
310-00219/12
Anunci: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs 45
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00122/12
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 46

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00123/12
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units 46

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política i social
317-00124/12
Anunci: Carles Riera Albert, del SP CUP-CC 46

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00125/12
Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC 47

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00126/12
Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP 47

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00127/12
Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat 48

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació dels servi-
dors de l’aplicació d’avaluació de notes Esfer@
311-01036/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’eina alternativa a l’apli-
cació d’avaluació de notes Esfer@
311-01037/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les incidències regis-
trades amb l’aplicació d’avaluació de notes Esfer@
311-01038/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’incidències 
registrades amb l’aplicació d’avaluació de notes Esfer@
311-01039/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de l’aplicació 
d’avaluació de notes Esfer@ del 2017 ençà
311-01040/12
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’encaix entre l’obliga-
ció de no perjudicar Espanya i la tramesa de cartes a organismes i personalitats 
estrangers per a informar-los del presumpte espionatge del Ministeri d’Afers Exte-
riors al Govern de la Generalitat
311-01050/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’encaix entre els prin-
cipis d’unitat d’acció exterior i de lleialtat i la tramesa de cartes a organismes i 
personalitats estrangers per a informar-los del presumpte espionatge del Ministeri 
d’Afers Exteriors al Govern de la Generalitat
311-01051/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones 
contractades a les delegacions a l’exterior d’acord amb la legislació laboral del país
311-01052/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 52
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per a contrac-
tar personal de les delegacions a l’exterior d’acord amb la legislació laboral del país
311-01053/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la normativa que aplica 
per a contractar personal de les delegacions a l’exterior d’acord amb la legislació 
laboral del país
311-01054/12
Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la forma de començar 
les classes d’un professor de la Universitat Politècnica de Catalunya
311-01055/12
Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs 54
Tramesa a la Comissió 54

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la normativa que empara el finan-
çament de les despeses de disseny, desenvolupament i sortida dels webs dels ex-
presidents de la Generalitat
314-05188/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la normativa que empara el finan-
çament de les despeses de desenvolupament i implantació de l’arxiu digital de les 
oficines dels expresidents de la Generalitat
314-05189/12
Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris i el model d’explotació 
del bosc, de gestió de la biomassa i de preservació de la biodiversitat que aplica 
als boscos protegits per la declaració d’espais d’interès natural
314-05190/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, juntament amb dos altres diputats del GP CatECP 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reunir-se amb les 
administracions locals, els investigadors de les universitats i les entitats per a pro-
moure un pla de gestió integral de l’espai d’interès natural protegit de les obagues 
del riu Corb
314-05191/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, juntament amb dos altres diputats del GP CatECP 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aturada de la tala dels boscos de 
l’espai d’interès natural protegit de les obagues del riu Corb i l’elaboració d’un pla 
global de gestió i aprofitament
314-05192/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, juntament amb dos altres diputats del GP CatECP 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’explotació forestal de les oba-
gues del riu Corb compleix els objectius de sostenibilitat, protecció del medi, gestió 
responsable i lluita contra el perill d’incendis
314-05193/12
Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, juntament amb dos altres diputats del GP CatECP 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de metge in-
tern resident que ha ofert per a la convocatòria del 2020
314-05194/12
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix entre l’obligació de no per-
judicar Espanya i la tramesa de cartes a organismes i personalitats estrangers per 
a informar-los del presumpte espionatge del Ministeri d’Afers Exteriors al Govern 
de la Generalitat
314-05195/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix entre els principis d’unitat 
d’acció exterior i de lleialtat i la tramesa de cartes a organismes i personalitats es-
trangers per a informar-los del presumpte espionatge del Ministeri d’Afers Exteriors 
al Govern de la Generalitat
314-05196/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 64
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de peticions de permi-
sos de flexibilitat horària dels funcionaris dels jutjats relacionats amb la conciliació 
de la vida personal i laboral en famílies monoparentals
314-05197/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no s’han pu-
blicat els components de les borses d’interins del personal al servei de l’Adminis-
tració de justícia
314-05198/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors de l’Ad-
ministració de justícia atesos al Servei d’Atenció Psicològica del 2016 ençà
314-05199/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’endarreriment de la posada en 
funcionament dels nous jutjats de Lleida, Sabadell, Girona, Arenys de Mar i Vic
314-05200/12
Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos propis que destina a 
lluitar contra la violència masclista el 2019
314-05201/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos de l’Estat espanyol 
amb què compta per a lluitar contra la violència masclista el 2019
314-05202/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els 32 milions d’euros que des-
tina a la lluita contra la violència masclista inclouen els recursos que el Govern de 
l’Estat destina a Catalunya pel Pacte d’Estat contra la violència masclista
314-05203/12
Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones contractades 
a les delegacions a l’exterior d’acord amb la legislació laboral del país
314-05204/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per a contractar personal 
de les delegacions a l’exterior d’acord amb la legislació laboral del país
314-05205/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la normativa que aplica per a con-
tractar personal de les delegacions a l’exterior d’acord amb la legislació laboral del 
país
314-05206/12
Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la forma de començar les classes 
d’un professor de la Universitat Politècnica de Catalunya
314-05207/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos destinats a l’Acam-
pada Jove del 2010 ençà
314-05208/12
Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les imatges aparegudes als mitjans 
de comunicació d’una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques en mans 
d’un comboi d’Estat Islàmic a Síria
314-05209/12
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vaga convocada pel Sindicat de 
Riggers durant el muntatge del Festival Sònar a la Fira de Barcelona
314-05210/12
Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP 71
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’assumir la titularitat 
de l’Escola Intermunicipal del Penedès
314-05211/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions amb els titulars 
de l’Escola Intermunicipal del Penedès i amb els sindicats
314-05212/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Consell Escolar de l’Escola 
Intermunicipal del Penedès ha aprovat el canvi de titularitat
314-05213/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el ple de l’Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès ha aprovat el canvi de titularitat de l’Escola Intermunicipal del Penedès
314-05214/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si pagarà al titular de l’Escola In-
termunicipal del Penedès per a adquirir-ne els terrenys i l’edifici
314-05215/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de l’estabilitat de la 
plantilla de l’Escola Intermunicipal del Penedès
314-05216/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació en què quedaran els 
treballadors de l’Escola Intermunicipal del Penedès
314-05217/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el futur de la direcció de l’Escola 
Intermunicipal del Penedès
314-05218/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la realitat sociolingüística dels 
centres escolars
314-05219/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades que el Departament 
d’Educació i els serveis territorials empren per a fer els projectes educatius i lin-
güístics dels centres educatius
314-05220/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el mapa o les dades que els centres 
educatius tenen en compte per a elaborar els projectes lingüístics
314-05221/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assessorament específic que els 
centres educatius reben per a elaborar els projectes lingüístics
314-05222/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació dels projectes lingüís-
tics dels centres educatius pels serveis territorials, per la inspecció educativa i pel 
mateix centre educatiu
314-05223/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els projectes educatius i lingüís-
tics estan publicats en els webs dels centres educatius
314-05224/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 77
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació del Departament d’Edu-
cació i de la inspecció educativa amb relació als projectes lingüístics dels centres 
educatius
314-05225/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres educatius 
que reforcen l’ensenyament del castellà en llur projecte lingüístic
314-05226/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres educatius 
que reforcen l’ensenyament del català en llur projecte lingüístic
314-05227/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades relatives a la llengua 
emprada pels docents d’educació secundària obligatòria per a impartir matèries no 
lingüístiques
314-05228/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els resultats de les proves de com-
petències bàsiques en català, en castellà i en una tercera llengua
314-05229/12
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament d’Educació va 
donar permís a la Plataforma per la Llengua per a fer una recerca en cinquanta 
centres educatius
314-05230/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que una entitat privada s’esti-
gui a l’hora de l’esbarjo en cinquanta centres escolars sense explicar al professorat 
ni a les famílies l’objectiu de la seva recerca
314-05231/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca d’ètica d’una entitat privada 
subvencionada per la Generalitat que s’està a l’hora de l’esbarjo en cinquanta centres 
escolars sense explicar al professorat ni a les famílies l’objectiu de la seva recerca
314-05232/12
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs 81

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 nombre de persones que han demanat la baixa del pa-
nel en línia de l’empresa GFK per a la Corporació durant el primer semestre del 2019
316-00041/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 82

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el nombre d’invitacions emeses el 2018 per l’empresa 
GFK per a formar el panel en línia de la Corporació
316-00042/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 82

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el nombre d’invitacions emeses el 2018 per l’empresa 
GFK per a formar el panel en línia de la Corporació que no van acabar amb la in-
corporació del destinatari
316-00043/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 83

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre el nombre d’invitacions emeses el primer semestre del 
2019 per l’empresa GFK per a formar el panel en línia de la Corporació
316-00044/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 83
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre el nombre d’invitacions emeses per l’empresa GFK el 
primer semestre del 2019 per a formar el panel en línia de la Corporació que no van 
acabar amb la incorporació del destinatari
316-00045/12
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs 84
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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 Pla 
estratègic del Cos d’Agents Rurals
310-00210/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 36, tinguda el 24.07.2019, DSPC-P 62.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’ampliació 
de l’aeroport de Barcelona - el Prat
310-00211/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 36, tinguda el 24.07.2019, DSPC-P 62.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Pacte 
nacional per la mobilitat segura i sostenible
310-00212/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 36, tinguda el 24.07.2019, DSPC-P 62.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la previsió 
de convocar el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya
310-00213/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 36, tinguda el 24.07.2019, DSPC-P 62.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seguretat 
a Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
310-00214/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 36, tinguda el 24.07.2019, DSPC-P 62.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estructura 
del Departament de Salut
310-00215/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 36, tinguda el 24.07.2019, DSPC-P 62.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el 
millorament de l’economia i la reducció de les desigualtats
310-00216/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 36, tinguda el 24.07.2019, DSPC-P 62.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre 
l’autorització a una entitat privada per a vigilar el comportament 
lingüístic d’alumnes i professors als centres educatius
310-00217/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 36, tinguda el 24.07.2019, DSPC-P 62.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva 
política comunicativa
310-00218/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 36, tinguda el 24.07.2019, DSPC-P 62.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre 
l’Administració de justícia
310-00219/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 36, tinguda el 24.07.2019, DSPC-P 62.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre les llistes d’espera a la sanitat pública
317-00122/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 36, tinguda el 24.07.2019, DSPC-P 62.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els desequilibris territorials
317-00123/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 36, tinguda el 24.07.2019, DSPC-P 62.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política i social
317-00124/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 36, tinguda el 24.07.2019, DSPC-P 62.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre les actuacions perquè el Govern de l’Estat aclareixi els 
atemptats del 17 d’agost de 2017
317-00125/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 36, tinguda el 24.07.2019, DSPC-P 62.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la resposta a la sentència del Tribunal Suprem sobre els 
líders independentistes
317-00126/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 36, tinguda el 24.07.2019, DSPC-P 62.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la feina feta pel Consell Assessor per a l’Impuls d’un Fòrum 
Cívic i Social pel Debat Constituent
317-00127/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 36, tinguda el 24.07.2019, DSPC-P 62.
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1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la retribució mensual de Pilar Rahola per la col·laboració en el 
programa de TV3 «Tot es mou»
311-00187/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la retribució mensual de Pilar Rahola per la col·laboració en el 
programa de TV3 «Preguntes freqüents»
311-00188/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
criteris seguits per a contractar Pilar Rahola per a dos programes de 
TV3
311-00189/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’existència de professionals en la plantilla de TV3 que puguin fer les 
col·laboracions i les seccions que fa Pilar Rahola
311-00190/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’assetjament a periodistes internacionals amb relació a l’informe 
anual de Reporters sense Fronteres del 2017
311-00460/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’assenyalament de periodistes amb relació a l’informe anual de 
Reporters sense Fronteres del 2017
311-00461/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
situació de periodistes de mitjans catalans i internacionals amb 
relació a l’informe anual de Reporters sense Fronteres del 2017
311-00462/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’actitud 
del director de Comunicació Exterior amb relació a l’informe anual de 
Reporters sense Fronteres del 2017
311-00463/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
pressions que denuncia la corresponsal del diari Le Monde amb 
relació al referèndum de l’1 d’octubre
311-00464/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el grup 
de WhatsApp creat amb els corresponsals de mitjans de comunicació 
estrangers amb relació al referèndum de l’1 d’octubre
311-00465/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’enviament de correus i articles a un grup de WhatsApp per a influir 
en la corresponsal del diari Le Monde amb relació al referèndum de 
l’1 d’octubre
311-00466/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
pagament d’observadors internacionals per al referèndum de l’1 
d’octubre de 2017
311-00472/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
presumptes pressions del director de Comunicació Exterior de la 
Generalitat a corresponsals estrangers amb referència al procés el 
2017
311-00473/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
continuïtat de subvencionar el préstec hipotecari signat amb Acció 
Cultural del País Valencià i la Institució Cívica i de Pensament Joan 
Fuster per la compra de l’edifici «El Siglo»
311-00474/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el tracte 
de favor en el règim de visites d’Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül 
Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Carme Forcadell, Dolors Bassa, 
Jordi Sànchez i Jordi Cuixart als centres penitenciaris
311-00589/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10 de la Comissió de Justícia, tinguda el 18.07.2019, DSPC-C 316.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre màxim de visites autoritzades que poden rebre els interns a 
centres penitenciaris
311-00590/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10 de la Comissió de Justícia, tinguda el 18.07.2019, DSPC-C 316.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
condició d’autoritat a l’hora de fer una visita als centres penitenciaris 
de Catalunya d’acord amb la normativa vigent
311-00591/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10 de la Comissió de Justícia, tinguda el 18.07.2019, DSPC-C 316.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
intenció de crear una assemblea de càrrecs electes
311-00707/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data i 
el mecanisme de creació de l’assemblea de càrrecs electes
311-00708/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’encaix normatiu, la naturalesa, l’àmbit d’actuació, la composició, 
les funcions i els mecanismes de funcionament de l’assemblea de 
càrrecs electes
311-00709/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
de la posada en marxa i les fonts de finançament de l’assemblea de 
càrrecs electes
311-00710/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’atribució de funcions del Parlament a una assemblea de càrrecs 
electes
311-00711/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’atribució a una assemblea de càrrecs electes de la representativitat 
dels ciutadans reservada al Parlament
311-00712/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
intenció de crear el Consell per la República
311-00713/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data i 
el mecanisme de creació del Consell per la República
311-00714/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’encaix normatiu, la naturalesa, l’àmbit d’actuació, la composició, 
les funcions i els mecanismes de funcionament del Consell per la 
República
311-00715/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
de la posada en marxa i les fonts de finançament del Consell per la 
República
311-00716/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’atribució de funcions del Govern al Consell per la República
311-00717/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’atribució al Consell per la República de funcions executives o 
potestats reglamentàries reservades al Govern
311-00718/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
potencial creació d’una associació que s’autoanomeni «assemblea 
d’electes»
311-00719/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la relació institucional que establiria amb una associació que 
s’autoanomenés «assemblea d’electes»
311-00720/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
si defensarà la posició institucional del Parlament davant una 
associació que s’autoanomeni «assemblea d’electes»
311-00721/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
potencial creació d’una associació que s’autoanomeni «consell per la 
república»
311-00722/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la relació institucional que establiria amb una associació que 
s’autoanomenés «consell per la república»
311-00723/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si 
defensarà la seva posició institucional davant una associació que 
s’autoanomeni «consell per la república»
311-00724/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
naturalesa jurídica del Consell per la República
311-00725/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el marc 
de relacions que té amb el Consell per la República
311-00726/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si 
existeix cap conveni amb el Consell per la República
311-00727/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
col·laboració amb el Consell per la República
311-00728/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
accions amb què ha concretat la col·laboració amb el Consell per la 
República
311-00729/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
criteris en què s’ha basat per a prestar assistència al Consell per la 
República
311-00730/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
naturalesa jurídica de l’Assemblea d’Electes de Catalunya
311-00731/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el marc 
de relacions que té amb l’Assemblea d’Electes de Catalunya
311-00732/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si 
existeix cap conveni amb l’Assemblea d’Electes de Catalunya
311-00733/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
col·laboració amb l’Assemblea d’Electes de Catalunya
311-00734/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
accions amb què ha concretat la col·laboració amb l’Assemblea 
d’Electes de Catalunya
311-00735/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
criteris en què s’ha basat per a prestar assistència a l’Assemblea 
d’Electes de Catalunya
311-00736/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
raons per a la creació de l’Àrea de Seguretat Institucional
311-00906/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15 de la Comissió d’Interior, tinguda el 22.07.2019, DSPC-C 320.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
problemes de l’actual model de seguretat que fan aconsellable la 
creació de l’Àrea de Seguretat Institucional
311-00907/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15 de la Comissió d’Interior, tinguda el 22.07.2019, DSPC-C 320.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
objectius de la creació de l’Àrea de Seguretat Institucional
311-00908/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15 de la Comissió d’Interior, tinguda el 22.07.2019, DSPC-C 320.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
les diferències entre el servei d’escorta de l’Àrea de Seguretat 
Institucional i l’anterior
311-00909/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15 de la Comissió d’Interior, tinguda el 22.07.2019, DSPC-C 320.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el valor 
afegit que aporta l’Àrea de Seguretat Institucional
311-00910/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15 de la Comissió d’Interior, tinguda el 22.07.2019, DSPC-C 320.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
iniciativa de crear l’Àrea de Seguretat Institucional
311-00911/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15 de la Comissió d’Interior, tinguda el 22.07.2019, DSPC-C 320.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra que integraran l’Àrea de 
Seguretat Institucional i sobre el procés de selecció
311-00912/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15 de la Comissió d’Interior, tinguda el 22.07.2019, DSPC-C 320.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
formació dels membres del servei d’escorta de l’Àrea de Seguretat 
Institucional
311-00913/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15 de la Comissió d’Interior, tinguda el 22.07.2019, DSPC-C 320.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si l’Àrea 
de Seguretat Institucional estarà subordinada a l’Àrea d’Escortes
311-00914/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15 de la Comissió d’Interior, tinguda el 22.07.2019, DSPC-C 320.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’agents que integraran l’Àrea de Seguretat Institucional
311-00915/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15 de la Comissió d’Interior, tinguda el 22.07.2019, DSPC-C 320.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’impacte pressupostari de la creació de l’Àrea de Seguretat 
Institucional
311-00916/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15 de la Comissió d’Interior, tinguda el 22.07.2019, DSPC-C 320.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data 
prevista per a implantar l’Àrea de Seguretat Institucional
311-00917/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15 de la Comissió d’Interior, tinguda el 22.07.2019, DSPC-C 320.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
causes del despreniment d’una part dels sostres dels jutjats de 
Martorell (Baix Llobregat)
311-00943/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10 de la Comissió de Justícia, tinguda el 18.07.2019, DSPC-C 316.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
criteris per a escollir els agents dels Mossos d’Esquadra que 
integraran l’Àrea de Seguretat Institucional
311-01012/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15 de la Comissió d’Interior, tinguda el 22.07.2019, DSPC-C 320.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
infraestructures de l’Àrea de Seguretat Institucional
311-01013/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15 de la Comissió d’Interior, tinguda el 22.07.2019, DSPC-C 320.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els riscs 
detectats pel Departament de la Presidència per a crear l’Àrea de 
Seguretat Institucional
311-01014/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15 de la Comissió d’Interior, tinguda el 22.07.2019, DSPC-C 320.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
finalitat de la creació de l’Àrea de Seguretat Institucional
311-01015/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15 de la Comissió d’Interior, tinguda el 22.07.2019, DSPC-C 320.

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost 
d’adjudicació, el cost final i els resultats de les campanyes de 
publicitat institucional del 2012 ençà
314-02195/12

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43286 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

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 314-02195/12 us in-
formo del següent:

En els documents annexos es facilita la informació, d’acord amb les dades rebu-
des dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 12 de juliol de 2019
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalu-

nya i conseller d’Economia i Hisenda

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un 
pla per a atendre els infants amb malalties cròniques durant l’horari 
escolar
314-04561/12

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42765 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

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 314-04561/12 us in-
formo del següent:

D’acord amb l’establert a l’article 5 del Decret 150/2017, de 17 d’octubre de 
l’atenció educativa de l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu correspon a l’ad-
ministració educativa vetllar perquè en els centres educatius quedin cobertes les 
necessitats d’assistència sanitària i parasanitària de l’alumnat que ho requereix, es-
pecialment de l’alumnat amb estats de salut clínicament complexos. De manera que 
des del Departament d’Educació s’han de subscriure convenis de col·laboració amb 
altres departaments que tenen atribuïdes competències en aquesta matèria.
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Des del Departament d’Educació s’està treballant conjuntament amb el Depar-
tament de Salut per l’elaboració d’un acord marc de col·laboració per al desenvolu-
pament de les intervencions vinculades a la salut de l’alumnat en l’àmbit escolar, i 
sobre l’atenció educativa de l’alumnat ingressat en centres sanitaris.

Així doncs, tots els centres ordinaris estaran assignats a una àrea bàsica de salut 
de referència, i els equips d’atenció primària de l’àrea corresponent seran el respon-
sables de l’assessorament sanitari als centres educatius, per les actuacions pròpies de 
l’atenció primària com i per la coordinació d’actuacions amb altres serveis.

La resposta a les necessitats de tot l’alumnat es farà tenint en compte el centre on 
estan escolaritzat, independentment de la ubicació del domicili particular d’aquests.

El personal professional d’infermera del programa «Salut i Escola» es defi-
neix com a vector principal per desenvolupar activitats d’assessorament, resolució  
de dubtes que sorgeixin, per l’organització d’activitats preventives i de promoció de 
la salut, la detecció precoç, i l’atenció i suport a l’alumnat amb necessitats especials 
de salut. També, vetllaran per la vinculació amb els equips de la xarxa sanitària 
quan es requereixi.

Barcelona, 11 de juliol de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’Institut Català de 
Finances ha renunciat al cobrament d’una part del deute del Grupo 
Zeta
314-04582/12

Proponent: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43189 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament
Per escrit registrat d’entrada en el Parlament en data 25 d’abril de 2019, el Sub-

grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, va for-
mular pregunta per escrit al Govern sobre si l’Institut Català de Finances havia re-
nunciat al cobrament d’una part del deute del Grupo Zeta, la qual va rebre el número 
de tramitació 314-04582/12.

En data 30 d’abril de 2019, la Mesa del Parlament va admetre a tràmit la inicia-
tiva i va ser publicada al Butlletí del Parlament de Catalunya en data 6 de maig de 
2019.

En data 7 de maig de 2019, es va iniciar el període de 15 dies hàbils perquè el 
Govern donés resposta a la iniciativa, el qual finalitzava el 27 de maig de 2019. Tan-
mateix, abans de finalitzar aquest termini, el Govern va sol·licitar pròrroga per po-
der-hi donar resposta, la qual va ser acceptada per la Mesa i es va ampliar el termini 
per trametre resposta fins el 6 de juny de 2019.

Per escrit registrat d’entrada en el Parlament en data 30 de maig de 2019, el 
Govern va donar resposta per escrit a la pregunta indicada. Tot i així, la diputada 
Maria Sirvent va sol·licitar, en data 13 de juny de 2019, que es fixés un nou termini 
per respondre la pregunta, d’acord amb l’article 166.4 del Reglament del Parlament. 
L’article esmentat estableix que:

«Article 166. Preguntes amb resposta per escrit
[...]
4. Si el Govern no tramet la resposta en el termini assenyalat, el president del 

Parlament, a petició de qui ha formulat la pregunta, pot fixar un nou termini perquè 
sigui resposta per escrit o pot ordenar que s’inclogui en l’ordre del dia de la sessió 
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següent de la comissió competent per raó de la matèria, la qual s’ha de reunir en el 
termini d’un mes, com a màxim, a partir de la comunicació del president, i li ha de 
donar el tractament de les preguntes orals. El president ha d’informar els interessats 
de la seva decisió.»

Des del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda considerem 
que en el cas que ens ocupa no s’escau l’aplicació de l’article 166.4 del Reglament  
del Parlament de Catalunya, ja que es va trametre la resposta per escrit al Parlament de  
Catalunya en el termini assenyalat. En qualsevol cas, la pregunta a respondre per 
escrit ja ha estat resposta pel Govern, i pel que fa al seu contingut, s’ha sol·licitat el 
pronunciament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.

Barcelona, 12 de juliol de 2019
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalu-

nya i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pèrdua de sorra a 
les platges del Maresme arran de les darreres llevantades i pluges
314-04583/12

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42714 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

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 
314-04583/12, conjuntament amb les número de tramitació 314-04584/12 a 314-
04586/12.

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

El Govern és conscient dels problemes que els temporals causen a les platges del 
Maresme i a les infraestructures litorals. La costa del Maresme ha estat objecte de 
multitud d’estudis i treballs per pal·liar la situació de regressió progressiva i la manca 
de platja en alguns trams de costa. L’efecte acumulatiu de diferents factors motiven 
un dèficit sedimentari general a la costa del Maresme als quals actualment es sumen 
els efectes del canvi climàtic com són la pujada del nivell de la mar i els canvis en 
la intensitat i freqüència dels onatges. Aquests mateixos fenòmens impacten cada 
vegada amb més virulència a les diverses infraestructures litorals com son els ports, 
els passeigs marítims i, especialment, el servei de Rodalies del Maresme.

En relació amb les actuacions del Govern de la Generalitat per resoldre la preca-
rietat de les platges aquest estiu, cal indicar que la competència i el finançament de 
les actuacions de creació, regeneració i recuperació de platges, conceptuades com 
a obres d’interès general, corresponen a l’Estat i, per tant, el Govern no ha iniciat 
cap actuació.

En relació amb les actuacions del Govern de la Generalitat per a resoldre, a mig 
termini, problemes com els patits, indicar que la competència per finançar i executar 
obres necessàries per a la protecció, defensa, conservació i ús del domini públic ma-
rítim terrestre correspon igualment a l’Estat. Tot i això, el Reial Decret 1387/2008, 
d’1 d’agost, sobre ampliació de funcions i serveis traspassats a la Generalitat de Ca-
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talunya pel Reial decret 1404/2007, de 29 d’octubre, en matèria d’ordenació i ges-
tió del litoral, va disposar la creació d’una comissió bipartida entre l’Administració 
General de l’Estat i la Generalitat de Catalunya per tal d’analitzar les inversions en 
obres d’interès general. Malgrat les reiterades peticions de la Generalitat en aquest 
sentit, aquesta comissió bipartida mai s’ha arribat a constituir.

Finalment, en relació amb la informació que disposa el Govern de la Generalitat 
respecte de l’estat dels projectes de regeneració del Pla de la Direcció General de 
Costes, en la Fase 1 del Maresme, indicar que, el més de febrer de 2015, l’Estat va 
presentar la denominada «Estratègia de protecció i estabilització de les platges del 
Maresme». L’Estratègia preveia diverses actuacions amb un pressupost d’aproxima-
dament 52 M€. El més de març de 2018 varen sortir a informació pública els tres 
primers projectes i els seus corresponents estudis d’impacte ambiental sense que, a 
partir d’aquesta data, s’hagi facilitat a la Generalitat cap altre informació respecte 
els motius pels quals encara no s’han aprovat els projectes esmentats.

Barcelona, 11 de juliol de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes per a resoldre el problema de la pèrdua de sorra a les 
platges del Maresme
314-04584/12

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42714 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04583/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes a mitjà termini per a evitar els problemes derivats de les 
llevantades a les platges del Maresme
314-04585/12

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42714 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04583/12.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase 1 dels 
projectes de regeneració del Pla de la Direcció General de Costes 
per al Maresme
314-04586/12

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

Units

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42714 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04583/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objecte i els 
resultats de la reunió entre el president de la Generalitat i altres 
membres del Govern amb Kyle Parker, vicepresident de l’equip 
directiu permanent de la Comissió Hèlsinki dels Estats Units 
d’Amèrica
314-04602/12

Proponent: Susana Beltrán García, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43298 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

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: 314-04602/12 a 314-04604/12, ambdues incloses, us trameto, en docu-
ment annex, la informació facilitada per l’Oficina del President.

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, 18 de juliol de 2019
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència

Annex
L’article 8, apartat 1, lletra m, de la Llei 19/2014, estableix que l’Administració 

pública, en aplicació del principi de transparència, ha de fer pública la informació 
relativa a qualsevol matèria d’interès públic, així com les informacions que siguin 
demanades amb més freqüència per via de l’exercici del dret d’accés a la informa-
ció pública.

Des de l’inici de la vigència de la Llei 19/2014, s’ha constatat que una de les in-
formacions reiterades per la via del dret d’accés a la informació pública correspon a 
la informació sobre els viatges a l’estranger que fa el president, els consellers i con-
selleres, i els alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, en base 
a l’establert en l’article esmentat anteriorment, es considera adient fer pública la in-
formació relativa als viatges a l’estranger del president o presidenta de la Generalitat 
de Catalunya, dels consellers o conselleres del Govern i dels alts càrrecs i personal 
directiu de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de les entitats del seu 
sector públic.

És per aquest motiu que, en relació amb el detall de la documentació sol·licita-
da, us informo que la informació relativa als viatges a l’estranger del president, dels 
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consellers i dels alts càrrecs a l’exterior està disponible en dades obertes al portal de 
la transparència a l’enllaç següent: 

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Viatges-a-l-estranger-
dels-alts-c-rrecs/5kte-hque

El fet de publicar les dades en format obert permet a tothom accedir a les matei-
xes de forma immediata i senzilla des de qualsevol ubicació. Des del Govern apos-
tem per l’obertura màxima de les dades públiques, tal com ho demostra l’impuls que 
s’ha dut a terme en aquest sentit amb l’aprovació de l’Acord de Govern del passat 
20 de desembre pel qual s’aprovava l’estratègia de dades obertes de la Generalitat 
de Catalunya.

Així doncs, la informació relativa al viatge als Estats Units en el marc del qual 
va tenir lloc la reunió mantinguda amb el Sr. Kyle Parker i a la qual es refereixen les 
preguntes, es va publicar degudament a l’esmentat Portal de la Transparència. Tan-
mateix informem que el mateix dia de la reunió es va informar d’aquesta trobada 
mitjançant nota de premsa.

Joan Ramon Casals i Mata, director

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retard a l’hora 
d’informar en el Portal de la Transparència de les reunions del 
president de la Generalitat amb ens estrangers
314-04603/12

Proponent: Susana Beltrán García, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43298 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04602/12.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals la reunió del president de la Generalitat amb Kyle Parker, 
vicepresident de l’equip directiu permanent de la Comissió Hèlsinki 
dels Estats Units d’Amèrica, no es va fer pública a l’agenda oficial del 
Govern
314-04604/12

Proponent: Susana Beltrán García, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43298 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04602/12.

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Viatges-a-l-estranger-dels-alts-c-rrecs/5kte-hque
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Viatges-a-l-estranger-dels-alts-c-rrecs/5kte-hque
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incineració de 
combustibles derivats de residus a les fàbriques de ciment
314-04613/12

Proponent: Natàlia Sànchez Dipp, del SP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42715 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

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 314-04613/12 us in-
formo del següent:

Els preus o tarifes relacionats amb l’admissió de combustibles derivats de residus 
(CDR) o altres residus en les plantes de fabricació de ciment, totes elles privades, en 
cap cas són objecte de regulació pública, per la qual cosa els seus imports resulten 
de l’aplicació de les normes del lliure mercat i poden ser diversos. En qualsevol cas, 
el Departament de Territori i Sostenibilitat en cap cas disposa d’informació oficial 
sobre aquests imports.

Els CDR són també residus, i es codifiquen amb el codi 191210 de la llista eu-
ropea de residus. Per a la seva gestió se segueix el model documental aplicable se-
gons el residu provingui de Catalunya, de l’Estat Espanyol o de la Unió Europea. 
La documentació associada a cada transacció permet conèixer, entre d’altres coses, 
l’origen concret i la quantitat destinada a cada planta, així com les seves caracterís-
tiques, especialment pel que fa al seu poder calorífic.

Alhora, les plantes de fabricació de ciment han de complir amb la seva autorit-
zació ambiental, on es troben totes les obligacions amb relació a la traçabilitat dels 
residus que admeten. Aquestes autoritzacions inclouen també altres obligacions de 
control ambiental i límits als impactes amb relació a les emissions atmosfèriques, 
les aigües residuals, etc.

Pel que fa als CDR que han entrat a Catalunya, d’acord amb les informacions 
facilitades en el marc de la documentació oficial de trasllat transfronterer de resi-
dus, les entrades a les plantes de fabricació de ciment procedents d’altres països de 
la UE durant 2018 i 2019 són: 

Codi 
Registre

Nom Municipi
Quantitat 2018 

(altres estats UE)
Quantitat 2019

(altres estats UE)

E-1165.10 Cementos 
Portland 
Valderribas, SA

Santa Margarida 
i els Monjos

1.104 tones 182 tones

E-1178.10 Lafarge 
Cementos, SA

Montcada i 
Reixac 3.148 tones 1.521 tones

Les caracteritzacions d’aquests materials inclouen, per una banda, dades sobre el 
rang de percentatges dels diferents residus (paper, fusta, tèxtil, etc.) constituents del 
combustible, i per l’altra, dades de composició del material pel que fa a metalls pesants, 
halògens i particularment clor, humitat i poder calorífic. Aquestes dades es faciliten 
per a cadascun dels expedients de transport transfronterer de residus que es tramiten.

Els països d’origen dels residus provinents d’altres estats de la UE són: França, 
Itàlia i Gran Bretanya.

D’acord amb la informació facilitada en les declaracions anuals que porten a 
terme les instal·lacions de fabricació de ciment com a gestors de residus inscrits en 
el Registre general de persones gestores de residus de Catalunya, durant l’any 2018 
aquestes empreses van admetre les quantitats següents: 
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Codi 
Registre

Nom Municipi
Quantitat 2018 

(Catalunya)

Quantitat 2018
(estat espanyol + 
altres estats UE)

E-1269.11 Cementos Molins 
Industrial, SA

Sant Vicens dels 
Horts 53.260 tones  0 tones

E-1165.10 Cementos  
Portland 
Valderribas, SA

Santa Margarida 
i els Monjos

17.380 tones 1.240 tones

E-1066.08 Cemex España 
Operaciones, SLU

Alcanar
39.245 tones 0 tones

E-1178.10 Lafarge  
Cementos, SA

Montcada i 
Reixac 17.045 tones 3.199 tones

Atès que aquesta declaració s’elabora durant el primer trimestre de l’any següent, 
hores d’ara encara no es disposa de les dades corresponents a l’any 2019.

Pel que fa als fangs produïts per la química Ercros, els sediments que s’han ex-
tret de l’embassament de Flix es sotmeten a tractament fisicoquímic en una planta 
construïda a tal efecte dins del recinte d’ERCROS, i quan compleixen els criteris 
d’admissió, són enviats al dipòsit controlat específic per aquests sediments, que ini-
cialment era de la titularitat de l’empresa UTE Ebre Flix i que actualment correspon 
a l’Empresa de Transformación Agraria SA (TRAGSA), situat al paratge Racó de la 
Pubilla (autoritzat amb codi de gestor E-1343.12)

Barcelona, 10 de juliol de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents amb què 
ha consensuat el projecte de decret llei que modificarà el Codi civil 
de Catalunya
314-04658/12

Proponent: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42990 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

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 314-04658/12 us infor-
mo que el projecte normatiu que desembocà en el Decret Llei 9/2019, de 21 de maig, 
de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrenda-
ment d’habitatge i de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya en 
l’àmbit de penyora, fou elaborat en el si del Departament de Justícia, per mitjà de la 
Comissió de Codificació de Catalunya, i treballat conjuntament amb el Departament 
de Territori i Sostenibilitat, sense que fos objecte de treball o de consens amb altres 
agents, atès el caràcter extraordinari i urgent de la necessitat que el Govern va voler 
atendre per mitjà d’aquesta regulació i atesa la possibilitat de consensuar-ne les mo-
dificacions o esmenes que es consideressin necessàries o convenients si el Parlament 
de Catalunya acceptava de tramitar-lo com a projecte de llei.

Barcelona, 16 de juliol de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures en 
matèria d’igualtat de gènere i de lluita contra la violència masclista 
que es duen a terme a les presons
314-04728/12

Proponent: Susanna Segovia Sánchez, del GP CatECP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42991 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

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 314-04728/12 us in-
formo del següent:

D’una banda, la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima 
(SMPRAV) impulsa un conjunt d’accions adreçades a les dones privades de llibertat 
en consonància amb allò que assenyala el Consell d’Europa en la convenció d’Is-
tanbul. Les dones privades de llibertat són un col·lectiu d’especial atenció, atesa la 
seva vulnerabilitat.

Les activitats previstes tenen la missió del desenvolupament de polítiques coor-
dinades i integrades que afavoreixin la prevenció i la protecció. La promoció de la 
prevenció es desenvolupa principalment a través de programes grupals que s’impar-
teixen per afavorir un procés de canvi en els dones preses. Es treballa per identifi-
car els estereotips que justifiquen que la violència contra la dona sigui acceptable, 
per prendre consciència de les característiques assignades en funció del gènere i per 
sensibilitzar sobre les diferents formes de violència i els traumes que provoquen. En 
destaquem aquests programes:

– Programa d’intervenció socioeducativa en dones privades en llibertat.
– Programa EVA: durant l’any 2018 s’ha desenvolupat un programa d’atenció a 

dones que han patit situació de violència masclista, amb la valoració de l’impacte 
que aquest fet ha tingut a les seves vida.

– Programa de prevenció de la violència masclista, impartit per l’entitat El Safa-
reig, a tots els centres penitenciaris amb població femenina.

D’altra banda, desglossem, a continuació, les activitats de programes d’interven-
ció en què participen dones i les activitats de tractament en què es treballa de for-
ma transversal en la dotació de més recursos i eines personals a les dones internes 
a presó.

Intervenció amb perspectiva de gènere destinada a dones internes a 
presons

Àmbit de salut i desenvolupament personal

Nom de l’activitat

Qualitat de vida

– Educació per la salut
– Relaxació
– Educació afectiva sexual 

Competències per a la Relació (Habilitats i Hàbits)
– Habilitats i hàbits
– Habilitats socials
– Habilitats de vida
– Habilitats d’educació dels fills
– Habilitats del temps lliure

Desenvolupament del Pensament Prosocial
– Pensament prosocial (programes cognitius)
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– Creixement personal i benestar de la dona
– Reestructuració cognitiva
– Resolució de problemes
– Autoestima
– Educació emocional
– Desenvolupament del pensament
– Desenvolupament moral i de valors

Àmbit del context jurídic, social i cultural 

Nom de l’activitat

Societat i ciutadania

– Convivència en la diversitat
– Educació intercultural
– Apropament al medi social/penitenciari
– Preparació de permisos
– Acollida

Àmbit d’atenció especialitzada
– Conductes addictives
– Conductes violentes i de risc
– Violència contra les persones
– Violència de gènere
– Projecte EVA
– Hora punta
– Intervenció en salut mental i discapacitats

Dades extretes de SIPC en data 10/05/19. A més a més, a cada centre peniten-
ciari hi ha la figura de la persona referent de gènere. Durant aquest any 2019, la 
SMPRAV treballa per consolidar aquesta figura com a referent i impulsora de les 
polítiques transversals de gènere.

Els diversos professionals (psicòlegs/gues; educadors/res; monitors/es de treballs 
artístics i professorat en general) formen part de la intervenció global i transversal 
per abordar els esquemes distorsionats i els esterotips sobre el gènere.

Barcelona, 16 de juliol de 2019
Ester Capella i Farré, consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
desnonaments en què han actuat els Mossos d’Esquadra per 
requeriment judicial en el període 2018-2019
314-04730/12

Proponent: Maria Sirvent Escrig, del SP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43202 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

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 314-04730/12, us 
informo del següent:
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La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra va rebre 2.439 requeriments 
judicials de desnonament l’any 2018 i, fins el 30 de maig de 2019, n’ha rebut 1.076.

S’especifica, en document annex, la informació desglossada per poblacions.

Barcelona, 16 de juliol de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

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

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre 
la relació entre les intervencions de Ramón Cotarelo com a 
col·laborador als mitjans de la Corporació i les gratificacions rebudes 
del 2016 ençà
325-00037/12

Proponent: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 42713 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament de Catalunya
Per donar compliment al que disposa l’article 192.1 del Reglament del Parlament de  

Catalunya sobre preguntes dels diputats als directius de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals.

En resposta a la pregunta respondre per escrit amb número de tramitació de 325-
00037/12, presentada per la senyora Beatriz Silva Gallardo, del grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar.

La relació entre les intervencions de Ramon Cotarelo com a col·laborador als 
mitjans de comunicació de la Corporació i les gratificacions econòmiques rebudes 
durant el període 2016-actualitat, tant per les seves aparicions en programes de pro-
ducció externa com pròpia.

Resposta
El Sr. Ramon Cotarelo ha participat en diferents programes de ràdio i televisió 

des del 2016 fins a l’actualitat. En la majoria dels programes, ha assistit com a politò-
leg convidat. Aquest ha estat el cas als programes .CAT, Acció política, Divendres, 
Tarda Oberta, El divan, Els matins, Popap, Preguntes freqüents i Tot es mou. Aquest 
tipus de participació no és remunerada.

També ha estat col·laborador dels programes Catalunya Vespre i Més324, on ha 
tingut participació com a tertulià. La contractació d’aquesta col·laboració ha estat 
publicada a l’Espai de la Transparència de la CCMA, com sempre, amb una esti-
mació del seu import màxim. Això no obstant, el Sr. Ramon Cotarelo ha renunciat 
sempre a la remuneració a la qual tenia dret per contracte.

Per tant, no ha percebut cap gratificació econòmica per la seva participació a pro-
grames dels mitjans de la CCMA.

Sant Joan Despí, 12 de juliol del 2019
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals
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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 l’import 
anual atorgat als consells esportius en el període 2014-2017
311-00933/12

RETIRADA

Retirada: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs.
Sessió 16 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el 17.07.2019, DSPC-C 310.
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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 Pla 
estratègic del Cos d’Agents Rurals
310-00210/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 43480 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.07.2019

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 el Pla estratègic del Cos d’Agents Rurals.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’ampliació 
de l’aeroport de Barcelona - el Prat
310-00211/12

ANUNCI: DAVID CID COLOMER, DEL GP CATECP

Reg. 43482 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.07.2019

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’ampliació de l’aeroport d’el Prat.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2019
David Cid Colomer, diputat GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Pacte 
nacional per la mobilitat segura i sostenible
310-00212/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 43484 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.07.2019

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

nya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern sobre el Pacte Nacional per la Mobilitat 

Segura i Sostenible?

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la previsió 
de convocar el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya
310-00213/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 43485 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.07.2019

óA la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines son les previsions del Govern sobre la nova convocatòria del Pla únic 

d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC)?

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seguretat 
a Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
310-00214/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43486 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.07.2019

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 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació a la seguretat a Sant Adrià de 

Besòs?

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units



BOPC 395
26 de juliol de 2019

3.25.05. Preguntes orals en el Ple 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’estructura 
del Departament de Salut
310-00215/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43487 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.07.2019

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 
Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació a l’estructura del Departament 

de Salut?

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el 
millorament de l’economia i la reducció de les desigualtats
310-00216/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 43489 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.07.2019

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 la millora de l’economia i la reducció de les desigualtats.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre 
l’autorització a una entitat privada per a vigilar el comportament 
lingüístic d’alumnes i professors als centres educatius
310-00217/12

ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL SP PPC

Reg. 43490 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.07.2019

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

Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 164 del Re-
glament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Ha autoritzat el Govern que una entitat privada vigili el comportament lingüís-

tic d’alumnes i professors dins dels centres educatius?

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva 
política comunicativa
310-00218/12

ANUNCI: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP CS

Reg. 43491 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.07.2019

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 política comunicativa del Govern.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre 
l’Administració de justícia
310-00219/12

ANUNCI: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP CS

Reg. 43492 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.07.2019

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’Administració de Justícia.

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu GP Cs

Fascicle segon
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00122/12

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 42807 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.07.2019

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.

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, 16 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
317-00123/12

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 42834 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.07.2019

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, 16 de juliol de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política i social
317-00124/12

ANUNCI: CARLES RIERA ALBERT, DEL SP CUP-CC

Reg. 43290 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.07.2019

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 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 és l’opinió del president de la Generalitat de Catalunya sobre la situació 

política i social que viu el país?

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2019
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00125/12

ANUNCI: ANNA CAULA I PARETAS, DEL GP ERC

Reg. 43479 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.07.2019

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: 
– Quina valoració fa el president de la Generalitat dels darrers esdeveniments 

polítics succeïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 22 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
317-00126/12

ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CATECP

Reg. 43481 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.07.2019

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, 22 de juliol de 2019
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP



BOPC 395
26 de juliol de 2019

3.25.10. Preguntes orals en comissió 48

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00127/12

ANUNCI: ALBERT BATET I CANADELL, DEL GP JXCAT

Reg. 43483 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.07.2019

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, 22 de juliol de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
situació dels servidors de l’aplicació d’avaluació de notes Esfer@
311-01036/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 41825 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 17.07.2019

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

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

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
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’eina 
alternativa a l’aplicació d’avaluació de notes Esfer@
311-01037/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 41826 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 17.07.2019

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

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

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 d’Educació para ga-

rantizar el registro de evaluaciones durante las incidencias?

Palacio del Parlamento, 26 de junio de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
incidències registrades amb l’aplicació d’avaluació de notes Esfer@
311-01038/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 41827 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 17.07.2019

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

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

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 oralment en comissió sobre el 
nombre d’incidències registrades amb l’aplicació d’avaluació de 
notes Esfer@
311-01039/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 41828 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 17.07.2019

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

con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
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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: 
– ¿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 oralment en comissió sobre el cost 
de l’aplicació d’avaluació de notes Esfer@ del 2017 ençà
311-01040/12

ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 41829 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 17.07.2019

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

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

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 oralment en comissió sobre l’encaix 
entre l’obligació de no perjudicar Espanya i la tramesa de cartes 
a organismes i personalitats estrangers per a informar-los del 
presumpte espionatge del Ministeri d’Afers Exteriors al Govern de la 
Generalitat
311-01050/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 42828 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 23.07.2019

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Se ha tenido conocimiento que el Govern de la Generalitat ha enviado cartas a 

diferentes organismos y personalidades extranjeras para informar sobre el supuesto 
«espionaje» del Ministerio de Exteriores de España al Govern de la Generalitat de 
Cataluña.
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Interesa saber a esta diputada lo siguiente: 
– ¿Cómo encaja dicha acción con la obligación de no perturbar ni perjudicar a 

España, tal como se prevé en la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de Acción y del Servi-
cio Exterior del Estado y reiterada jurisprudencia internacional?

Palacio del Parlamento, 16 de julio de 2019
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’encaix 
entre els principis d’unitat d’acció exterior i de lleialtat i la tramesa 
de cartes a organismes i personalitats estrangers per a informar-los 
del presumpte espionatge del Ministeri d’Afers Exteriors al Govern de 
la Generalitat
311-01051/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 42829 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 23.07.2019

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
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Se ha tenido conocimiento que el Govern de la Generalitat ha enviado cartas a dife-
rentes organismos y personalidades extranjeras para informar sobre el supuesto «espio- 
naje» del Ministerio de Exteriores de España al Govern de la Generalitat de Cataluña.

Interesa saber a esta diputada lo siguiente: 
– ¿Cómo encaja dicha acción de envío masivo de cartas a diferentes organismos y 

personalidades extranjeras con el principio de unidad de acción exterior del Estado y el 
principio de lealtad, es decir, con los principios que rigen la acción exterior del Estado?

Palacio del Parlamento, 16 de julio de 2019
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de persones contractades a les delegacions a l’exterior 
d’acord amb la legislació laboral del país
311-01052/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 43157 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 23.07.2019

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 165.3 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
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Hemos tenido constancia que el Govern de la Generalitat de Cataluña tiene di-
ferentes ofertas de trabajo en las que la contratación laboral de las personas que op-
tan al puesto de trabajo se rige por el régimen local del país donde se encuentra la 
delegación en el exterior.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas personas se tienen contratadas bajo el régimen local de país donde se 

encuentra la delegación en el exterior? Se solicita desglose por delegación exterior, 
tipo de plaza y remuneración anual.

Palacio del Parlamento, 17 de julio de 2019
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
raons per a contractar personal de les delegacions a l’exterior 
d’acord amb la legislació laboral del país
311-01053/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 43158 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 23.07.2019

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Hemos tenido constancia que el Govern de la Generalitat de Cataluña tiene di-
ferentes ofertas de trabajo en las que la contratación laboral de las personas que op-
tan al puesto de trabajo se rige por el régimen local del país donde se encuentra la 
delegación en el exterior.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles son las razones por las que el Govern de la Generalitat de Cataluña 

opta por contratar personal laboral por el régimen local del país donde se encuentra 
la delegación en el exterior?

Palacio del Parlamento, 17 de julio de 2019
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
normativa que aplica per a contractar personal de les delegacions a 
l’exterior d’acord amb la legislació laboral del país
311-01054/12

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 43159 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 23.07.2019

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Hemos tenido constancia que el Govern de la Generalitat de Cataluña tiene di-
ferentes ofertas de trabajo en las que la contratación laboral de las personas que op-
tan al puesto de trabajo se rige por el régimen local del país donde se encuentra la 
delegación en el exterior.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué normativa aplica el Govern de la Generalitat de Cataluña para poder uti-

lizar este tipo de contratación?

Palacio del Parlamento, 17 de julio de 2019
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la forma 
de començar les classes d’un professor de la Universitat Politècnica 
de Catalunya
311-01055/12

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 43184 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

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

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
Hemos tenido conocimiento que un profesor docente en la Universidad Politéc-

nica de Cataluña (UPC) comienza sus clases con un discurso claramente partidista 
que acompaña mostrando unas fotos que hacen referencia a varios políticos inde-
pendentistas presos preventivamente y fugados de la justicia.

– ¿Tiene conocimiento el rector de la UPC y el Departament d’Empresa i Conei-
xement de la forma de actuar en el inicio de las clases en el que transmite un men-
saje político y partidista?

– ¿Qué medidas se han tomado o se tomarán por parte del Rectorado y en su 
caso del Departament correspondiente respecto a la conducta de este profesor?

Palacio del Parlamento, 3 de julio de 2019
Jorge Soler González, diputado GP Cs

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.07.2019.
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3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la normativa que 
empara el finançament de les despeses de disseny, desenvolupament 
i sortida dels webs dels expresidents de la Generalitat
314-05188/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 42787 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, 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: 
– ¿Bajo qué normativa se ampara el hecho de sufragar desde el Departamento 

de Presidencia los gastos de diseño, desarrollo y salida de la web del expresidente 
Puigdemont? ¿Y del resto de expresidentes?

– ¿Desde qué unidad se ha realizado el encargo y se ha liquidado el gasto del 
desarrollo de las mismas? Se solicita la información desglosada por cada uno de los 
expresidentes.

Palacio del Parlamento, 15 de julio de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la normativa que 
empara el finançament de les despeses de desenvolupament i 
implantació de l’arxiu digital de les oficines dels expresidents de la 
Generalitat
314-05189/12

FORMULACIÓ: MAIALEN FERNÁNDEZ CABEZAS, DEL GP CS

Reg. 42788 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Maialen Fernández Cabezas, 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: 
– ¿Bajo qué normativa se ampara el hecho de sufragar desde el Departamento de 

Presidencia los gastos de desarrollo e implementación del archivo digital correspon-
diente a la oficina de los expresidentes de la Generalitat?

– ¿Desde qué unidad se ha realizado el encargo y se ha liquidado el gasto del 
desarrollo de los mismos? Se solicita la información desglosada por cada uno de los 
expresidentes.

Palacio del Parlamento, 15 de julio de 2019 
Maialen Fernández Cabezas, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris i 
el model d’explotació del bosc, de gestió de la biomassa i de 
preservació de la biodiversitat que aplica als boscos protegits per la 
declaració d’espais d’interès natural
314-05190/12

FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CATECP

Reg. 42801 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, Yolanda López Fernández, diputada, Marc 

Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari 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: 
Les Obagues del riu Corb són un espai natural situat a la Baixa Segarra, a la co-

marca de la Conca de Barberà, amb una extensió de 2.270,12 ha. La zona gaudeix de 
la declaració d’Espai d’Interès Natural (E.I.N.) per ser un enclavament de vegetació 
forestal submediterrània i eurosiberiana en una zona de secà i de clima continental.

Entre els seus boscos destaquen els dominats pel pi roig (Pinus sylvestris), la 
pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii), aquests catalogat com a Hàbitat d’Interès 
Comunitari Prioritari en la Directiva Hàbitats 92/43/CEE, o el roure de fulla petita 
(Quercus faginea), que troba en aquesta zona un dels seus enclavaments més meri-
dionals. En aquest sentit, en aquest EIN hi trobem diverses singularitats botàniques, 
entre les que destaca el xuclador (Melampyrum cristatum), planta eurosiberiana que 
es troba a molt poques localitats a Catalunya i que té en aquest espai una de les po-
blacions més meridionals d’Europa, per la qual cosa es cataloga legalment com es-
trictament protegida a l’EIN de les Obagues del Corb.

Aquest EIN també acull una rica i diversa població d’ocells rapinyaires forestals, 
estudiada des dels anys 80. En aquella època acollia una de les poblacions més den-
ses d’astor (Accipiter gentilis) d’Europa occidental, i actualment hi nidifiquen també 
l’aligot comú (Buteo buteo), l’àguila calçada (Hieraaetus pennatus), l’àguila marcen-
ca (Circaetus gallicus) i l’esparver vulgar (Accipiter nisus). Totes elles són espècies 
protegides i, en el cas de l’astor i l’àguila calçada, estan catalogades, respectivament, 
com a gairebé amenaçada (NT) i vulnerable (VU) a Catalunya.

Tot i això, aquesta riquesa biològica es troba amenaçada per unes autoritzacions 
d’extracció de fusta que afecten diversos rodals on nidifiquen l’astor i l’àliga calça-
da, i també on es troba una de les principals poblacions de xuclador. Davant l’avís 
per part de l’Associació Obagues del Corb i dels investigadors de la Universitat de 
Barcelona, l’administració competent va ordenar l’aturada temporal de les activitats 
extractives, iniciades el passat mes de març, per evitar que interferissin amb la ni-
dificació dels ocells rapinyaires, però pel que sembla hi ha voluntat de reiniciar-les 
a la tardor. Tanmateix, les tallades ja havien afectat els rodals de nidificació, que 
han estat abandonats. Les tallades encara no han afectat el rodal on es troba el xu-
clador, però si no es paralitza la tallada, es podria malmetre definitivament aquesta 
població única, ja que no s’ha avaluat l’impacte que pot tenir aquesta tallada sobre 
aquesta planta, ni consta prevista cap tipus de mesura correctora o compensatòria 
si fos necessari.

Les tallades ja efectuades s’han dut a terme amb criteris estrictament producti-
vistes, retirant únicament els arbres més grans, i deixant els més dèbils o defectuo-
sos. També s’ha deixat força biomassa seca apilada arran dels camins. No solament 
no s’ha millorat el bosc, que seria un dels objectius de qualsevol actuació forestal 
sostenible, a banda del lícit aprofitament, sinó que s’ha incrementat el risc d’incendi 
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i s’ha reduït la resiliència del bosc i la seva capacitat de regeneració i, per tant, de 
producció de fusta, entre altres coses.

Davant d’aquests fets, l’Associació de les Obagues del Corb i investigadors de 
la Universitat de Barcelona han iniciat accions de denúncia i de recollida d’adhe-
sions (en porten unes 1500 en menys d’una setmana via Change.org) per tal que el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a través del Cap de la 
Secció de Boscos i Recursos Forestals a Tarragona, aturi aquestes actuacions, al 
seu entendre mal planificades i mal executades, i plantegi un pla global de gestió i 
aprofitament dels boscos de l’EIN de les Obagues del Corb, que tingui en compte 
no solament la sostenibilitat del lícit aprofitament de la fusta, sinó també el mante-
niment de tots els serveis ecosistèmics que ens brinden els boscos, des de la conser-
vació de la biodiversitat, fins el lleure o la reducció del risc d’incendis, que la gestió 
actual no solament no redueix, sinó que incrementa. Les referides entitats defensen 
que es faci una diagnosi i avaluació acurada dels valors naturals de les Obagues del 
Corb i es planifiqui la gestió de l’espai, incloent l’aprofitament dels seus boscos, de 
forma compatible amb la conservació de la seva riquesa mediambiental (per tal que 
es pugui tenir en compte de manera prèvia a autoritzar aquesta o qualsevol altra ta-
llada en aquest espai protegit) i creï un pla de gestió forestal integral de l’EIN de les 
Obagues del Riu Corb que tingui en compte la conservació de la biodiversitat i del 
paisatge i, en definitiva, dels valors naturals que justificaren la seva declaració com 
a espai protegit.

Per tot això: 
– Quins són els criteris i quin és el model d’explotació del bosc i de gestió de la 

biomassa, com a activitat extractiva sostenible, i de preservació de la biodiversitat, 
que aplica el Govern als boscos protegits per la declaració d’EIN?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2019
Lucas Silvano Ferro Solé, Yolanda López Fernández, Marc Parés Franzi, dipu-

tats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
reunir-se amb les administracions locals, els investigadors de les 
universitats i les entitats per a promoure un pla de gestió integral de 
l’espai d’interès natural protegit de les obagues del riu Corb
314-05191/12

FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CATECP

Reg. 42802 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, Yolanda López Fernández, diputada, Marc 

Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari 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: 
Les Obagues del riu Corb són un espai natural situat a la Baixa Segarra, a la co-

marca de la Conca de Barberà, amb una extensió de 2.270,12 ha. La zona gaudeix de 
la declaració d’Espai d’Interès Natural (E.I.N.) per ser un enclavament de vegetació 
forestal submediterrània i eurosiberiana en una zona de secà i de clima continental.

Entre els seus boscos destaquen els dominats pel pi roig (Pinus sylvestris), la 
pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii), aquests catalogat com a Hàbitat d’Interès 
Comunitari Prioritari en la Directiva Hàbitats 92/43/CEE, o el roure de fulla petita 
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(Quercus faginea), que troba en aquesta zona un dels seus enclavaments més meri-
dionals. En aquest sentit, en aquest EIN hi trobem diverses singularitats botàniques, 
entre les que destaca el xuclador (Melampyrum cristatum), planta eurosiberiana que 
es troba a molt poques localitats a Catalunya i que té en aquest espai una de les po-
blacions més meridionals d’Europa, per la qual cosa es cataloga legalment com es-
trictament protegida a l’EIN de les Obagues del Corb.

Aquest EIN també acull una rica i diversa població d’ocells rapinyaires forestals, 
estudiada des dels anys 80. En aquella època acollia una de les poblacions més den-
ses d’astor (Accipiter gentilis) d’Europa occidental, i actualment hi nidifiquen també 
l’aligot comú (Buteo buteo), l’àguila calçada (Hieraaetus pennatus), l’àguila marcen-
ca (Circaetus gallicus) i l’esparver vulgar (Accipiter nisus). Totes elles són espècies 
protegides i, en el cas de l’astor i l’àguila calçada, estan catalogades, respectivament, 
com a gairebé amenaçada (NT) i vulnerable (VU) a Catalunya.

Tot i això, aquesta riquesa biològica es troba amenaçada per unes autoritzacions 
d’extracció de fusta que afecten diversos rodals on nidifiquen l’astor i l’àliga calça-
da, i també on es troba una de les principals poblacions de xuclador. Davant l’avís 
per part de l’Associació Obagues del Corb i dels investigadors de la Universitat de 
Barcelona, l’administració competent va ordenar l’aturada temporal de les activitats 
extractives, iniciades el passat mes de març, per evitar que interferissin amb la ni-
dificació dels ocells rapinyaires, però pel que sembla hi ha voluntat de reiniciar-les 
a la tardor. Tanmateix, les tallades ja havien afectat els rodals de nidificació, que 
han estat abandonats. Les tallades encara no han afectat el rodal on es troba el xu-
clador, però si no es paralitza la tallada, es podria malmetre definitivament aquesta 
població única, ja que no s’ha avaluat l’impacte que pot tenir aquesta tallada sobre 
aquesta planta, ni consta prevista cap tipus de mesura correctora o compensatòria 
si fos necessari.

Les tallades ja efectuades s’han dut a terme amb criteris estrictament producti-
vistes, retirant únicament els arbres més grans, i deixant els més dèbils o defectuo-
sos. També s’ha deixat força biomassa seca apilada arran dels camins. No solament 
no s’ha millorat el bosc, que seria un dels objectius de qualsevol actuació forestal 
sostenible, a banda del lícit aprofitament, sinó que s’ha incrementat el risc d’incendi 
i s’ha reduït la resiliència del bosc i la seva capacitat de regeneració i, per tant, de 
producció de fusta, entre altres coses.

Davant d’aquests fets, l’Associació de les Obagues del Corb i investigadors de 
la Universitat de Barcelona han iniciat accions de denúncia i de recollida d’adhe-
sions (en porten unes 1500 en menys d’una setmana via Change.org) per tal que el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a través del Cap de la 
Secció de Boscos i Recursos Forestals a Tarragona, aturi aquestes actuacions, al 
seu entendre mal planificades i mal executades, i plantegi un pla global de gestió i 
aprofitament dels boscos de l’EIN de les Obagues del Corb, que tingui en compte 
no solament la sostenibilitat del lícit aprofitament de la fusta, sinó també el mante-
niment de tots els serveis ecosistèmics que ens brinden els boscos, des de la conser-
vació de la biodiversitat, fins el lleure o la reducció del risc d’incendis, que la gestió 
actual no solament no redueix, sinó que incrementa. Les referides entitats defensen 
que es faci una diagnosi i avaluació acurada dels valors naturals de les Obagues del 
Corb i es planifiqui la gestió de l’espai, incloent l’aprofitament dels seus boscos, de 
forma compatible amb la conservació de la seva riquesa mediambiental (per tal que 
es pugui tenir en compte de manera prèvia a autoritzar aquesta o qualsevol altra ta-
llada en aquest espai protegit) i creï un pla de gestió forestal integral de l’EIN de les 
Obagues del Riu Corb que tingui en compte la conservació de la biodiversitat i del 
paisatge i, en definitiva, dels valors naturals que justificaren la seva declaració com 
a espai protegit.
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Per tot això: 
– Té previst el Govern de la Generalitat reunir-se amb les administracions locals, 

els investigadors d’universitats, com la Universitat de Barcelona, i els representants 
de les entitats, com l’Associació Obagues del Riu Corb, per escoltar les seves al·lega-
cions al respecte, dur a terme una avaluació conjunta i acurada dels valors de l’espai 
i de la compatibilitat de l’aprofitament forestal i la conservació de la riquesa medi-
ambiental i promoure un pla de gestió integral de l’espai protegit?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2019
Lucas Silvano Ferro Solé, Yolanda López Fernández, Marc Parés Franzi, dipu-

tats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aturada de la tala 
dels boscos de l’espai d’interès natural protegit de les obagues del 
riu Corb i l’elaboració d’un pla global de gestió i aprofitament
314-05192/12

FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CATECP

Reg. 42803 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, Yolanda López Fernández, diputada, Marc 

Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari 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: 
Les Obagues del riu Corb són un espai natural situat a la Baixa Segarra, a la co-

marca de la Conca de Barberà, amb una extensió de 2.270,12 ha. La zona gaudeix de 
la declaració d’Espai d’Interès Natural (E.I.N.) per ser un enclavament de vegetació 
forestal submediterrània i eurosiberiana en una zona de secà i de clima continental.

Entre els seus boscos destaquen els dominats pel pi roig (Pinus sylvestris), la 
pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii), aquests catalogat com a Hàbitat d’Interès 
Comunitari Prioritari en la Directiva Hàbitats 92/43/CEE, o el roure de fulla petita 
(Quercus faginea), que troba en aquesta zona un dels seus enclavaments més meri-
dionals. En aquest sentit, en aquest EIN hi trobem diverses singularitats botàniques, 
entre les que destaca el xuclador (Melampyrum cristatum), planta eurosiberiana que 
es troba a molt poques localitats a Catalunya i que té en aquest espai una de les po-
blacions més meridionals d’Europa, per la qual cosa es cataloga legalment com es-
trictament protegida a l’EIN de les Obagues del Corb.

Aquest EIN també acull una rica i diversa població d’ocells rapinyaires forestals, 
estudiada des dels anys 80. En aquella època acollia una de les poblacions més den-
ses d’astor (Accipiter gentilis) d’Europa occidental, i actualment hi nidifiquen també 
l’aligot comú (Buteo buteo), l’àguila calçada (Hieraaetus pennatus), l’àguila marcen-
ca (Circaetus gallicus) i l’esparver vulgar (Accipiter nisus). Totes elles són espècies 
protegides i, en el cas de l’astor i l’àguila calçada, estan catalogades, respectivament, 
com a gairebé amenaçada (NT) i vulnerable (VU) a Catalunya.

Tot i això, aquesta riquesa biològica es troba amenaçada per unes autoritzacions 
d’extracció de fusta que afecten diversos rodals on nidifiquen l’astor i l’àliga calça-
da, i també on es troba una de les principals poblacions de xuclador. Davant l’avís 
per part de l’Associació Obagues del Corb i dels investigadors de la Universitat de 
Barcelona, l’administració competent va ordenar l’aturada temporal de les activitats 
extractives, iniciades el passat mes de març, per evitar que interferissin amb la ni-



BOPC 395
26 de juliol de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 60

dificació dels ocells rapinyaires, però pel que sembla hi ha voluntat de reiniciar-les 
a la tardor. Tanmateix, les tallades ja havien afectat els rodals de nidificació, que 
han estat abandonats. Les tallades encara no han afectat el rodal on es troba el xu-
clador, però si no es paralitza la tallada, es podria malmetre definitivament aquesta 
població única, ja que no s’ha avaluat l’impacte que pot tenir aquesta tallada sobre 
aquesta planta, ni consta prevista cap tipus de mesura correctora o compensatòria 
si fos necessari.

Les tallades ja efectuades s’han dut a terme amb criteris estrictament producti-
vistes, retirant únicament els arbres més grans, i deixant els més dèbils o defectuo-
sos. També s’ha deixat força biomassa seca apilada arran dels camins. No solament 
no s’ha millorat el bosc, que seria un dels objectius de qualsevol actuació forestal 
sostenible, a banda del lícit aprofitament, sinó que s’ha incrementat el risc d’incendi 
i s’ha reduït la resiliència del bosc i la seva capacitat de regeneració i, per tant, de 
producció de fusta, entre altres coses.

Davant d’aquests fets, l’Associació de les Obagues del Corb i investigadors de 
la Universitat de Barcelona han iniciat accions de denúncia i de recollida d’adhe-
sions (en porten unes 1500 en menys d’una setmana via Change.org) per tal que el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a través del Cap de la 
Secció de Boscos i Recursos Forestals a Tarragona, aturi aquestes actuacions, al 
seu entendre mal planificades i mal executades, i plantegi un pla global de gestió i 
aprofitament dels boscos de l’EIN de les Obagues del Corb, que tingui en compte 
no solament la sostenibilitat del lícit aprofitament de la fusta, sinó també el mante-
niment de tots els serveis ecosistèmics que ens brinden els boscos, des de la conser-
vació de la biodiversitat, fins el lleure o la reducció del risc d’incendis, que la gestió 
actual no solament no redueix, sinó que incrementa. Les referides entitats defensen 
que es faci una diagnosi i avaluació acurada dels valors naturals de les Obagues del 
Corb i es planifiqui la gestió de l’espai, incloent l’aprofitament dels seus boscos, de 
forma compatible amb la conservació de la seva riquesa mediambiental (per tal que 
es pugui tenir en compte de manera prèvia a autoritzar aquesta o qualsevol altra ta-
llada en aquest espai protegit) i creï un pla de gestió forestal integral de l’EIN de les 
Obagues del Riu Corb que tingui en compte la conservació de la biodiversitat i del 
paisatge i, en definitiva, dels valors naturals que justificaren la seva declaració com 
a espai protegit.

Per tot això: 
– Paralitzarà el Govern la tala i elaborarà un pla global de gestió i aprofitament 

dels boscos de l’EIN de les Obagues del Corb?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2019
Lucas Silvano Ferro Solé, Yolanda López Fernández, Marc Parés Franzi, dipu-

tats, GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’explotació 
forestal de les obagues del riu Corb compleix els objectius de 
sostenibilitat, protecció del medi, gestió responsable i lluita contra el 
perill d’incendis
314-05193/12

FORMULACIÓ: LUCAS SILVANO FERRO SOLÉ, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP CATECP

Reg. 42804 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament
Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, Yolanda López Fernández, diputada, Marc 

Parés Franzi, diputat del Grup Parlamentari 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: 
Les Obagues del riu Corb són un espai natural situat a la Baixa Segarra, a la co-

marca de la Conca de Barberà, amb una extensió de 2.270,12 ha. La zona gaudeix de 
la declaració d’Espai d’Interès Natural (E.I.N.) per ser un enclavament de vegetació 
forestal submediterrània i eurosiberiana en una zona de secà i de clima continental.

Entre els seus boscos destaquen els dominats pel pi roig (Pinus sylvestris), la 
pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii), aquests catalogat com a Hàbitat d’Interès 
Comunitari Prioritari en la Directiva Hàbitats 92/43/CEE, o el roure de fulla petita 
(Quercus faginea), que troba en aquesta zona un dels seus enclavaments més meri-
dionals. En aquest sentit, en aquest EIN hi trobem diverses singularitats botàniques, 
entre les que destaca el xuclador (Melampyrum cristatum), planta eurosiberiana que 
es troba a molt poques localitats a Catalunya i que té en aquest espai una de les po-
blacions més meridionals d’Europa, per la qual cosa es cataloga legalment com es-
trictament protegida a l’EIN de les Obagues del Corb.

Aquest EIN també acull una rica i diversa població d’ocells rapinyaires forestals, 
estudiada des dels anys 80. En aquella època acollia una de les poblacions més den-
ses d’astor (Accipiter gentilis) d’Europa occidental, i actualment hi nidifiquen també 
l’aligot comú (Buteo buteo), l’àguila calçada (Hieraaetus pennatus), l’àguila marcen-
ca (Circaetus gallicus) i l’esparver vulgar (Accipiter nisus). Totes elles són espècies 
protegides i, en el cas de l’astor i l’àguila calçada, estan catalogades, respectivament, 
com a gairebé amenaçada (NT) i vulnerable (VU) a Catalunya.

Tot i això, aquesta riquesa biològica es troba amenaçada per unes autoritzacions 
d’extracció de fusta que afecten diversos rodals on nidifiquen l’astor i l’àliga calça-
da, i també on es troba una de les principals poblacions de xuclador. Davant l’avís 
per part de l’Associació Obagues del Corb i dels investigadors de la Universitat de 
Barcelona, l’administració competent va ordenar l’aturada temporal de les activitats 
extractives, iniciades el passat mes de març, per evitar que interferissin amb la ni-
dificació dels ocells rapinyaires, però pel que sembla hi ha voluntat de reiniciar-les 
a la tardor. Tanmateix, les tallades ja havien afectat els rodals de nidificació, que 
han estat abandonats. Les tallades encara no han afectat el rodal on es troba el xu-
clador, però si no es paralitza la tallada, es podria malmetre definitivament aquesta 
població única, ja que no s’ha avaluat l’impacte que pot tenir aquesta tallada sobre 
aquesta planta, ni consta prevista cap tipus de mesura correctora o compensatòria 
si fos necessari.

Les tallades ja efectuades s’han dut a terme amb criteris estrictament producti-
vistes, retirant únicament els arbres més grans, i deixant els més dèbils o defectuo-
sos. També s’ha deixat força biomassa seca apilada arran dels camins. No solament 
no s’ha millorat el bosc, que seria un dels objectius de qualsevol actuació forestal 
sostenible, a banda del lícit aprofitament, sinó que s’ha incrementat el risc d’incendi 
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i s’ha reduït la resiliència del bosc i la seva capacitat de regeneració i, per tant, de 
producció de fusta, entre altres coses.

Davant d’aquests fets, l’Associació de les Obagues del Corb i investigadors de 
la Universitat de Barcelona han iniciat accions de denúncia i de recollida d’adhe-
sions (en porten unes 1500 en menys d’una setmana via Change.org) per tal que el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a través del Cap de la 
Secció de Boscos i Recursos Forestals a Tarragona, aturi aquestes actuacions, al 
seu entendre mal planificades i mal executades, i plantegi un pla global de gestió i 
aprofitament dels boscos de l’EIN de les Obagues del Corb, que tingui en compte 
no solament la sostenibilitat del lícit aprofitament de la fusta, sinó també el mante-
niment de tots els serveis ecosistèmics que ens brinden els boscos, des de la conser-
vació de la biodiversitat, fins el lleure o la reducció del risc d’incendis, que la gestió 
actual no solament no redueix, sinó que incrementa. Les referides entitats defensen 
que es faci una diagnosi i avaluació acurada dels valors naturals de les Obagues del 
Corb i es planifiqui la gestió de l’espai, incloent l’aprofitament dels seus boscos, de 
forma compatible amb la conservació de la seva riquesa mediambiental (per tal que 
es pugui tenir en compte de manera prèvia a autoritzar aquesta o qualsevol altra ta-
llada en aquest espai protegit) i creï un pla de gestió forestal integral de l’EIN de les 
Obagues del Riu Corb que tingui en compte la conservació de la biodiversitat i del 
paisatge i, en definitiva, dels valors naturals que justificaren la seva declaració com 
a espai protegit.

Per tot això: 
– Considera el Govern que aquesta actuació d’explotació forestal segueix els ob-

jectius de sostenibilitat, protecció del medi ambient, gestió responsable i lluita con-
tra el perill d’incendis?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2019
Lucas Silvano Ferro Solé, Yolanda López Fernández, Marc Parés Franzi, dipu-

tats, GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
de metge intern resident que ha ofert per a la convocatòria del 2020
314-05194/12

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 42817 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places de MIR ha ofertat el Govern de la Generalitat per la convoca-

tòria de l’any 2020? (Es demana especificar el número de places per especialitat).

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2019
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix entre 
l’obligació de no perjudicar Espanya i la tramesa de cartes a 
organismes i personalitats estrangers per a informar-los del 
presumpte espionatge del Ministeri d’Afers Exteriors al Govern de la 
Generalitat
314-05195/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 42826 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

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

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Se ha tenido conocimiento que el Govern de la Generalitat ha enviado cartas a 

diferentes organismos y personalidades extranjeras para informar sobre el supuesto 
«espionaje» del Ministerio de Exteriores de España al Govern de la Generalitat de 
Cataluña.

Interesa saber a esta diputada lo siguiente: 
– ¿Cómo encaja dicha acción con la obligación de no perturbar ni perjudicar a 

España, tal como se prevé en la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de Acción y del Servi-
cio Exterior del Estado y reiterada jurisprudencia internacional?

Palacio del Parlamento, 16 de julio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix entre els 
principis d’unitat d’acció exterior i de lleialtat i la tramesa de cartes 
a organismes i personalitats estrangers per a informar-los del 
presumpte espionatge del Ministeri d’Afers Exteriors al Govern de la 
Generalitat
314-05196/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 42827 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

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

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Se ha tenido conocimiento que el Govern de la Generalitat ha enviado cartas a 

diferentes organismos y personalidades extranjeras para informar sobre el supuesto 
«espionaje» del Ministerio de Exteriores de España al Govern de la Generalitat de 
Cataluña.

Interesa saber a esta diputada lo siguiente: 
– ¿Cómo encaja dicha acción de envío masivo de cartas a diferentes organismos y 

personalidades extranjeras con el principio de unidad de acción exterior del Estado y el 
principio de lealtad, es decir, con los principios que rigen la acción exterior del Estado?

Palacio del Parlamento, 16 de julio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
peticions de permisos de flexibilitat horària dels funcionaris dels 
jutjats relacionats amb la conciliació de la vida personal i laboral en 
famílies monoparentals
314-05197/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 42830 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

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: 
Amb data 10 d’abril de 2019, vàrem registrar la pregunta 314-04486/12 sobre les 

peticions de permisos de flexibilitat horària dels i les funcionaries dels jutjats de Ca-
talunya, relacionats amb la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, en els 
supòsits de famílies monoparentals, amb número de registre 36235. La resposta del 
Govern, amb número de registre 40673, conclou que es van efectuar 13 sol·licituds i 
totes elles van ser autoritzades.

– Quin és el motiu pel qual el Govern no té comptabilitzada la sol·licitud efectua-
da per una funcionaria amb data 3 d’agost de 2016, i denegada per la llavors secreta-
ria de Relacions amb l’Administració de Justícia, Patricia Gomà i Pons, amb número 
de sortida 0301S/74/2017 del 9 de gener de 2017?

– Donat que hem detectat l’errada en la resposta del Govern, tornem a preguntar, 
quin és el número real de sol·licituds i desestimacions?

– Quins han estat els motius pels quals han estat denegades?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no s’han publicat els components de les borses d’interins del 
personal al servei de l’Administració de justícia
314-05198/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 42831 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

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: 
– Per quins motius, a hores d’ara, no s’han publicat els i les components de les 

diferents borses d’interins del personal al servei de l’Administració de Justícia, a di-
ferencia de la resta de borses d’interins de les diferents comunitats autònomes amb 
transferències i de l’àmbit del Ministeri de Justícia?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors de l’Administració de justícia atesos al Servei d’Atenció 
Psicològica del 2016 ençà
314-05199/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 42832 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

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: 
– Quin és el número de treballadors i treballadores de l’Administració de Justícia 

atès al Servei d’Atenció Psicològica de l’any 2016 a 2019?

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’endarreriment de 
la posada en funcionament dels nous jutjats de Lleida, Sabadell, 
Girona, Arenys de Mar i Vic
314-05200/12

FORMULACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, DEL GP CATECP

Reg. 42833 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

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: 
El 21 de juny de 2019 es va publicar en el BOE l’ordre JUS/672/2019, del 14 de 

juny, per la que es disposa la data d’entrada en funcionament de quatre jutjats a Ca-
talunya, corresponents a la programació de l’any 2017. En aquesta s’indicava que el 
dia 30 de setembre de 2019 entrarà en funcionament el Jutjat de Primera Instancia 
numero 9 de Lleida, el dia 31 de desembre de 2019 entraran en funcionament els 
Jutjats de Primera Instancia números 9 i 10 de Sabadell i el dia 30 de setembre de 
2020 entrarà en funcionament el Jutjat de Primera Instancia numero 7 de Girona.

A dia d’avui s’ha publicat l’Ordre JUS/767/2019, d’11 de juliol, per la qual es 
disposa la data d’efectivitat de places de magistrat/magistrada en òrgans col·legiats i 
d’entrada en funcionament dels jutjats corresponents a la programació de l’any 2019, 
entre els que s’inclouen places a Catalunya. Així, s’indica que el 30 de setembre pre-
nen possessió en l’Audiència Provincial de Barcelona quatre magistrats/des, el 31 de 
desembre dos magistrats/des en la Secció d’Apel·lació Penal del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, el Jutjat de Primera Instancia numero 60 de Barcelona i el 
8 de Reus, els Jutjats de lo Social números 34 i 35 de Barcelona i el 3 de Terrassa, 
el Jutjat de lo Mercantil numero 12 de Barcelona.

De forma totalment incomprensible s’estableix que fins el dia 31 de desembre de 
2020 no entrarà en funcionament el Jutjat de Primera Instancia i Instrucció numero 8  
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d’Arenys de Mar i el dia 30 de setembre de 2021 entrarà en funcionament el Jutjat 
de Primera Instancia i Instrucció numero 6 de Vic.

– Quin és el motiu de l’endarreriment de la posada en funcionament dels jutjats 
de Lleida, Sabadell i Girona que haurien d’haver-se posat en marxa l’any 2017?

– Quin és el motiu de l’endarreriment de la posada en funcionament dels jutjats 
d’Arenys de Mar i de Vic?

– Creu el Govern que és tolerable que es triguin 3 anys en posar en marxa òrgans 
judicials amb el col·lapse que hi ha a Catalunya?

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2019
Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos propis 
que destina a lluitar contra la violència masclista el 2019
314-05201/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43135 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins recursos propis destina el Govern de la Generalitat a la lluita contra la 

violència masclista l’any 2019?

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos de 
l’Estat espanyol amb què compta per a lluitar contra la violència 
masclista el 2019
314-05202/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43136 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Amb quins recursos de l’Estat compta el Govern de la Generalitat per a la lluita 

contra la violència masclista l’any 2019?

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els 32 milions 
d’euros que destina a la lluita contra la violència masclista inclouen 
els recursos que el Govern de l’Estat destina a Catalunya pel Pacte 
d’Estat contra la violència masclista
314-05203/12

FORMULACIÓ: BEATRIZ SILVA GALLARDO, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43137 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament
Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Dels 32 milions d’euros que destina la Generalitat de Catalunya a la lluita con-

tra la violència masclista per l’any 2019, hi ha inclosos els recursos econòmics que 
destina el Govern de l’Estat a Catalunya pel Pacte d’Estat contra la violència mas-
clista corresponents a l’any 2019?

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2019
Beatriz Silva Gallardo, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones contractades a les delegacions a l’exterior d’acord amb la 
legislació laboral del país
314-05204/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 43154 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

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

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

Hemos tenido constancia que el Govern de la Generalitat de Cataluña tiene di-
ferentes ofertas de trabajo en las que la contratación laboral de las personas que op-
tan al puesto de trabajo se rige por el régimen local del país donde se encuentra la 
delegación en el exterior.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas personas se tienen contratadas bajo el régimen local de país donde se 

encuentra la delegación en el exterior? Se solicita desglose por delegación exterior, 
tipo de plaza y remuneración anual.

Palacio del Parlamento, 16 de julio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs



BOPC 395
26 de juliol de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 69 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per a 
contractar personal de les delegacions a l’exterior d’acord amb la 
legislació laboral del país
314-05205/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 43155 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

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

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

Hemos tenido constancia que el Govern de la Generalitat de Cataluña tiene di-
ferentes ofertas de trabajo en las que la contratación laboral de las personas que op-
tan al puesto de trabajo se rige por el régimen local del país donde se encuentra la 
delegación en el exterior.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles son las razones por las que el Govern de la Generalitat de Cataluña 

opta por contratar personal laboral por el régimen local del país donde se encuentra 
la delegación en el exterior?

Palacio del Parlamento, 16 de julio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la normativa que 
aplica per a contractar personal de les delegacions a l’exterior 
d’acord amb la legislació laboral del país
314-05206/12

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 43156 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

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

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

Hemos tenido constancia que el Govern de la Generalitat de Cataluña tiene di-
ferentes ofertas de trabajo en las que la contratación laboral de las personas que op-
tan al puesto de trabajo se rige por el régimen local del país donde se encuentra la 
delegación en el exterior.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué normativa aplica el Govern de la Generalitat de Cataluña para poder uti-

lizar este tipo de contratación?

Palacio del Parlamento, 16 de julio de 2019 
Susana Beltrán García, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la forma de 
començar les classes d’un professor de la Universitat Politècnica de 
Catalunya
314-05207/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 43185 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Jorge Soler González, diputado 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.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
Hemos tenido conocimiento que un profesor docente en la Universidad Politéc-

nica de Cataluña (UPC) supuestamente comienza sus clases con un discurso clara-
mente partidista que acompaña mostrando unas fotos que hacen referencia a varios 
políticos independentistas presos preventivamente y fugados de la justicia.

– ¿Tiene conocimiento el rector de la UPC y el Departament d’Empresa i Conei-
xement de la forma de actuar en el inicio de las clases en el que transmite un mensje 
politico y partidista?

– ¿Qué medidas se han tomado o se tomarán por parte del Rectorado o del De-
partament respecto a este profesor?

Palacio del Parlamento, 3 de julio de 2019 
Jorge Soler González, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
destinats a l’Acampada Jove del 2010 ençà
314-05208/12

FORMULACIÓ: HÉCTOR AMELLÓ MONTIU, DEL GP CS

Reg. 43186 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Héctor Amelló Montiu, diputado 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 este diputado y a su grupo parlamentario: 
Atendiendo que este año se celebra la 24ª Edición del festival «Acampada Jove» 

organizado por las Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya (JERC), y que en 
sus carteles aparece el logotipo de la Generalitat de Cataluña como entidad colabo-
radora junto a la Diputación de Tarragona y el Ayuntamiento de Montblanc.

– Solicitamos información sobre los recursos materiales, humanos, logísticos o 
de cualquier otro tipo destinados por la Generalitat de Cataluña en la organización 
del evento «Acampada Jove» desde el año 2010 hasta la actualidad, desglosados por 
año, concepto, y por el Departamento.

– También solicitamos informes, documentación que avalan la concesión de tales 
recursos materiales, humanos, logísticos o de cualquier soporte que se lleve a cabo 
por parte de la Generalitat.

Palacio del Parlamento, 8 de julio de 2019 
Héctor Amelló Montiu, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les imatges 
aparegudes als mitjans de comunicació d’una ambulància del 
Sistema d’Emergències Mèdiques en mans d’un comboi d’Estat 
Islàmic a Síria
314-05209/12

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 43224 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Jorge Soler González, diputado 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 ambulancia del SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques) que se 
ha visto en imágenes en Siria, en manos de un convoy de miembros del denominado 
Estado Islámico cerca de la frontera con Turquía.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles han sido las circunstancias y los hechos para que haya aparecido una 

ambulancia del SEM en Siria siendo utilizada por el denominado Estado Islámico?
– ¿Conocía el Departament los hechos ocurridos?
– ¿Qué acciones se han tomado para evitar nuevos casos?
– Si era una ambulancia cedida por no cumplir la normativa europea, y robada 

posteriormente, ¿no debería tramitarse la cesión asegurándose previamente la elimi-
nación de los símbolos y logotipos que la identifican con el SEM?

Palacio del Parlamento, 17 de julio de 2019 
Jorge Soler González, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vaga convocada 
pel Sindicat de Riggers durant el muntatge del Festival Sònar a la 
Fira de Barcelona
314-05210/12

FORMULACIÓ: CONCEPCIÓN ABELLÁN CARRETERO, DEL GP CATECP

Reg. 43229 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el posicionament del Govern de la Generalitat sobre el conflicte que 

s’ha donat a la Fira de Barcelona amb el Sindicat de Riggers en el context de la vaga 
convocada pel Sindicat durant el muntatge del Festival del Sònar i quines mesures 
emprendrà el Govern per a fer complir els drets dels i les treballadores de muntatge?

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2019
Concepción Abellán Carretero, diputada GP CatECP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’assumir 
la titularitat de l’Escola Intermunicipal del Penedès
314-05211/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43235 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Departament d’Educació assumir la titularitat de l’Escola Inter-

municipal del Penedès?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions 
amb els titulars de l’Escola Intermunicipal del Penedès i amb els 
sindicats
314-05212/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43236 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En quin punt es troben de les negociacions amb la titularitat de l’Escola Inter-

municipal del Penedès i amb els sindicats?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Consell Escolar 
de l’Escola Intermunicipal del Penedès ha aprovat el canvi de 
titularitat
314-05213/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43237 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– El Consell Escolar de l’Escola Intermunicipal del Penedès ha aprovat el canvi 

de titularitat?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el ple de 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha aprovat el canvi de 
titularitat de l’Escola Intermunicipal del Penedès
314-05214/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43238 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– El ple municipal de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha aprovat el canvi 

de titularitat de l’Escola Intermunicipal del Penedès?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si pagarà al titular 
de l’Escola Intermunicipal del Penedès per a adquirir-ne els terrenys 
i l’edifici
314-05215/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43239 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– El Govern de la Generalitat pagarà a la titularitat de l’Escola Intermunicipal 

del Penedès per adquirir els terrenys / l’edifici? (Es demana que s’especifiqui el preu 
acordat).

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de 
l’estabilitat de la plantilla de l’Escola Intermunicipal del Penedès
314-05216/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43240 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Garantirà el Govern de la Generalitat l’estabilitat de la plantilla de l’Escola In-

termunicipal del Penedès? De quina manera?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació en què 
quedaran els treballadors de l’Escola Intermunicipal del Penedès
314-05217/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43241 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En quina situació quedaran els treballadors i treballadores actuals de l’Escola 

Intermunicipal del Penedès, docents i no docents?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el futur de la 
direcció de l’Escola Intermunicipal del Penedès
314-05218/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43242 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Quin és el futur de la direcció actual de l’Escola Intermunicipal del Penedès?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la realitat 
sociolingüística dels centres escolars
314-05219/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43243 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina anàlisi fa el Govern de la realitat sociolingüística que hi ha a cada un 

dels centres escolars de Catalunya?

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades que el 
Departament d’Educació i els serveis territorials empren per a fer els 
projectes educatius i lingüístics dels centres educatius
314-05220/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43244 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines dades utilitza el Departament d’Educació i els diferents serveis territo-

rials a l’hora de treballar els projectes educatius i lingüístics de centres? (Es demana 
còpia d’aquestes dades, per zones educatives o per les unitats territorials més prope-
res als centres educatius).

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el mapa o les 
dades que els centres educatius tenen en compte per a elaborar els 
projectes lingüístics
314-05221/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43245 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parla-
ment, 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 mapa o les dades que té en compte cada centre educatiu de Catalu-

nya (d’educació infantil, primària i secundària) per elaborar el seu projecte lingüístic 
de centre? (Es demana còpia o que s’indiquin aquestes dades).

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assessorament 
específic que els centres educatius reben per a elaborar els 
projectes lingüístics
314-05222/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43246 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin assessorament específic reben els centres educatius a l’hora d’elaborar el 

seu projecte lingüístic de centre? Reben algun tipus de suport d’inspecció educativa, 
de serveis territorials, o d’altres professionals?

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació dels 
projectes lingüístics dels centres educatius pels serveis territorials, 
per la inspecció educativa i pel mateix centre educatiu
314-05223/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43247 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina avaluació es fa dels projectes lingüístics de centre per part del propi 

centre, d’inspecció educativa o dels diferents serveis territorials? Amb quina regu-
laritat s’han d’avaluar o actualitzar? Està establert algun procediment, per part del 
Departament?

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els projectes 
educatius i lingüístics estan publicats en els webs dels centres 
educatius
314-05224/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43248 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Tots els centres educatius de Catalunya disposen d’un web? Estan publicats al 

web els projectes educatius dels diferents centres educatius de Catalunya i són ac-
cessibles per les famílies? I els projectes lingüístics? Quants centres de tota Catalu-
nya encara no els han publicat?

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació del 
Departament d’Educació i de la inspecció educativa amb relació als 
projectes lingüístics dels centres educatius
314-05225/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43249 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Departament d’Educació i de la inspecció educativa 

sobre els projectes lingüístics de centres, per zona educativa o serveis territorials? 
Quina valoració en fa com a instrument per garantir el coneixement de les dues 
llengües cooficials a Catalunya i d’una tercera llengua? Consideren que garanteixen 
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l’assoliment d’aquest objectiu? (Es demana una valoració per comarques o unitats 
territorials descentralitzades).

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres educatius que reforcen l’ensenyament del castellà en llur 
projecte lingüístic
314-05226/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43250 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants centres educatius reforcen en el seu projecte lingüístic l’ensenyament 

de la llengua castellana amb l’objectiu de garantir el domini del català i del castellà 
al final de l’educació obligatòria? (Es demana desglossar les dades pel nombre i per-
centatge respecte el total, diferenciant centres de primària i de secundària).

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres educatius que reforcen l’ensenyament del català en llur 
projecte lingüístic
314-05227/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43251 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants centres educatius reforcen en el seu projecte lingüístic l’ensenyament 

de la llengua catalana amb l’objectiu de garantir el domini del català i del castellà 
al final de l’educació obligatòria? (Es demana desglossar les dades pel nombre i el 
percentatge respecte el total, diferenciant centres de primària i de secundària).

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades relatives 
a la llengua emprada pels docents d’educació secundària obligatòria 
per a impartir matèries no lingüístiques
314-05228/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43252 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té dades el Departament d’Educació sobre la llengua (català o castellà) empra-

da normalment pels docents per impartir matèries no lingüístiques en l’etapa d’edu-
cació secundària (ESO, Batxillerat, FP) i en la postobligatòria? Disposa el Departa-
ment de percentatges?

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els resultats de les 
proves de competències bàsiques en català, en castellà i en una 
tercera llengua
314-05229/12

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP PSC-UNITS

Reg. 43253 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els resultats de les proves de competències bàsiques, per comarca, 

de llengua catalana i castellana, i d’una tercera llengua, a nivell de comprensió es-
crita i oral?

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2019
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP PSC-Units



BOPC 395
26 de juliol de 2019

3.25.15. Preguntes per escrit 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament 
d’Educació va donar permís a la Plataforma per la Llengua per a fer 
una recerca en cinquanta centres educatius
314-05230/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 43264 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

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

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

Segons la notícia apareguda a l’Ara, el 18 de juliol de 2019 https://www.ara.cat/
societat/Nomes-converses-alumnes-ESO-catala_0_2272572852.html, l’entitat Pla-
taforma per la Llengua va fer «observacions d’incògnit a 50 centres educatius cata-
lans sense informar ni al professorat ni a les famílies» del veritable objectiu de la 
seva recerca, que era saber les llengües parlades a l’hora de l’esbarjo. Van dir que es 
tractava «d’una activitat lúdica a l’hora de l’esbarjo». Segons aquesta mateixa notí-
cia, Plataforma per la Llengua diu que el Departament d’Ensenyament sí que sabia 
el que farien.

A la Comissió d’Educació del 25 de juny de 2019, aquesta diputada va preguntar 
al Conseller d’Educació sobre aquesta recerca de Plataforma per la Llengua i la seva 
resposta va ser, literalment: 

«A veure, Plataforma per la Llengua no ens ha demanat permís, no li hem donat 
permís; si ens demanés permís, no li donaríem permís. Ja està».

Ateses les diferents versions de Plataforma per la Llengua i el Conseller d’Edu-
cació.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Va mentir el conseller d’Educació en seu parlamentària? O menteix l’entitat 

Plataforma per la Llengua quan diu que el Departament d’Educació «sabia que ho 
faríem»?

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que una entitat 
privada s’estigui a l’hora de l’esbarjo en cinquanta centres escolars 
sense explicar al professorat ni a les famílies l’objectiu de la seva 
recerca
314-05231/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 43265 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

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

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

Segons la notícia apareguda a l’Ara, el 18 de juliol de 2019 https://www.ara.cat/
societat/Nomes-converses-alumnes-ESO-catala_0_2272572852.html, l’entitat Pla-
taforma per la Llengua va fer «observacions d’incògnit a 50 centres educatius cata-
lans sense informar ni al professorat ni a les famílies» del veritable objectiu de la 
seva recerca, que era saber les llengües parlades a l’hora de l’esbarjo. Van dir que es 
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tractava «d’una activitat lúdica a l’hora de l’esbarjo». Segons aquesta mateixa notí-
cia, Plataforma per la Llengua diu que el Departament d’Ensenyament sí que sabia 
el que farien.

A la Comissió d’Educació del 25 de juny de 2019, aquesta diputada va preguntar 
al Conseller d’Educació sobre aquesta recerca de Plataforma per la Llengua i la seva 
resposta va ser, literalment: 

«A veure, Plataforma per la Llengua no ens ha demanat permís, no li hem donat 
permís; si ens demanés permís, no li donaríem permís. Ja està».

Ateses les diferents versions de Plataforma per la Llengua i el Conseller d’Edu-
cació.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Departament d’Educació envers el fet de que una 

entitat privada romangui a l’hora de l’esbarjo a 50 centres escolars i no expliqui al 
professorat ni a les famílies el veritable objectiu de la seva recerca?

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca d’ètica 
d’una entitat privada subvencionada per la Generalitat que s’està a 
l’hora de l’esbarjo en cinquanta centres escolars sense explicar al 
professorat ni a les famílies l’objectiu de la seva recerca
314-05232/12

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS

Reg. 43266 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

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

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

Segons la notícia apareguda a l’Ara, el 18 de juliol de 2019 https://www.ara.cat/
societat/Nomes-converses-alumnes-ESO-catala_0_2272572852.html, l’entitat Plata-
forma per la Llengua va fer «observacions d’incògnit a 50 centres educatius catalans 
sense informar ni al professorat ni a les famílies» del veritable objectiu de la seva re-
cerca, que era saber les llengües parlades a l’hora de l’esbarjo. Van dir que es tractava 
«d’una activitat lúdica a l’hora de l’esbarjo». Segons aquesta mateixa notícia, Platafor-
ma per la Llengua diu que el Departament d’Ensenyament sí que sabia el que farien.

A la Comissió d’Educació del 25 de juny de 2019, aquesta diputada va preguntar 
al Conseller d’Educació sobre aquesta recerca de Plataforma per la Llengua i la seva 
resposta va ser, literalment: 

«A veure, Plataforma per la Llengua no ens ha demanat permís, no li hem donat 
permís; si ens demanés permís, no li donaríem permís. Ja està».

Ateses les diferents versions de Plataforma per la Llengua i el Conseller d’Edu-
cació.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Departament d’Educació envers aquesta evident 

manca d’ètica d’una entitat privada subvencionada per la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2019
Sonia Sierra Infante, diputada GP Cs

https://www.ara.cat/societat/Nomes-converses-alumnes-ESO-catala_0_2272572852.html
https://www.ara.cat/societat/Nomes-converses-alumnes-ESO-catala_0_2272572852.html
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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 nombre de persones que 
han demanat la baixa del panel en línia de l’empresa GFK per a la 
Corporació durant el primer semestre del 2019
316-00041/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 43160 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 196.1 y 7 del Reglamento del Parlamento, 
presenta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
la siguiente pregunta, para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En relación con el servicio que lleva a cabo la mercantil GFK según el contrato 

vigente con la CCMA, interesa saber a este diputado,
– ¿Cuántas personas solicitaron la baja del panel online de GFK durante el pri-

mer semestre de 2019? Se solicita la información distribuida por meses y por target 
específico.

Palacio del Parlamento, 8 de julio de 2019 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el nombre d’invitacions 
emeses el 2018 per l’empresa GFK per a formar el panel en línia de la 
Corporació
316-00042/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 43161 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 196.1 y 7 del Reglamento del Parlamento, 
presenta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
la siguiente pregunta, para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En relación con el servicio que lleva a cabo la mercantil GFK según el contrato 

vigente con la CCMA, interesa saber a este diputado,
– ¿Cuántas invitaciones y/o comunicaciones emitió GFK en 2018 para confor-

mar su panel online? Se solicita detalle de información distribuida por meses y por 
target específico.

Palacio del Parlamento, 8 de julio de 2019 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el nombre d’invitacions 
emeses el 2018 per l’empresa GFK per a formar el panel en línia de la 
Corporació que no van acabar amb la incorporació del destinatari
316-00043/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 43162 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 196.1 y 7 del Reglamento del Parlamento, 
presenta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
la siguiente pregunta, para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En relación con el servicio que lleva a cabo la mercantil GFK según el contrato 

vigente con la CCMA, interesa saber a este diputado,
– ¿Cuántas invitaciones y/o comunicaciones emitió GFK en 2018 para conformar 

su panel online que no terminaron en la incorporación del destinatario al panel? Se 
solicita detalle del correspondiente motivo de no incorporación.

Palacio del Parlamento, 8 de julio de 2019 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el nombre d’invitacions 
emeses el primer semestre del 2019 per l’empresa GFK per a formar 
el panel en línia de la Corporació
316-00044/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 43163 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 196.1 y 7 del Reglamento del Parlamento, 
presenta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
la siguiente pregunta, para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En relación con el servicio que lleva a cabo la mercantil GFK según el contrato 

vigente con la CCMA, interesa saber a este diputado,
– ¿Cuántas invitaciones y/o comunicaciones emitió GFK en el primer semestre 

de 2019 para conformar su panel online? Se solicita detalle de información distri-
buida por meses y por target específico.

Palacio del Parlamento, 8 de julio de 2019 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs
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Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el nombre d’invitacions 
emeses per l’empresa GFK el primer semestre del 2019 per a 
formar el panel en línia de la Corporació que no van acabar amb la 
incorporació del destinatari
316-00045/12

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP CS

Reg. 43164 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 196.1 y 7 del Reglamento del Parlamento, 
presenta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
la siguiente pregunta, para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En relación con el servicio que lleva a cabo la mercantil GFK según el contrato 

vigente con la CCMA, interesa saber a este diputado,
– ¿Cuántas invitaciones y/o comunicaciones emitió GFK en el primer semestre 

de 2019 para conformar su panel online que no terminaron en la incorporación del 
destinatario al panel? Se solicita detalle del correspondiente motivo de no incorpo-
ración.

Palacio del Parlamento, 8 de julio de 2019 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP Cs
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	311-00707/12
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data i el mecanisme de creació de l’assemblea de càrrecs electes
	311-00708/12
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’encaix normatiu, la naturalesa, l’àmbit d’actuació, la composició, les funcions i els mecanismes de funcionament de l’assemblea de càrrecs electes
	311-00709/12
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de la posada en marxa i les fonts de finançament de l’assemblea de càrrecs electes
	311-00710/12
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’atribució de funcions del Parlament a una assemblea de càrrecs electes
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la potencial creació d’una associació que s’autoanomeni «assemblea d’electes»
	311-00719/12
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la relació institucional que establiria amb una associació que s’autoanomenés «assemblea d’electes»
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si defensarà la posició institucional del Parlament davant una associació que s’autoanomeni «assemblea d’electes»
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la potencial creació d’una associació que s’autoanomeni «consell per la república»
	311-00722/12
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la relació institucional que establiria amb una associació que s’autoanomenés «consell per la república»
	311-00723/12
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si defensarà la seva posició institucional davant una associació que s’autoanomeni «consell per la república»
	311-00724/12
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	311-00725/12
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	311-00726/12
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions amb què ha concretat la col·laboració amb el Consell per la República
	311-00729/12
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris en què s’ha basat per a prestar assistència al Consell per la República
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el marc de relacions que té amb l’Assemblea d’Electes de Catalunya
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la col·laboració amb l’Assemblea d’Electes de Catalunya
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions amb què ha concretat la col·laboració amb l’Assemblea d’Electes de Catalunya
	311-00735/12
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris en què s’ha basat per a prestar assistència a l’Assemblea d’Electes de Catalunya
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	314-04613/12
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents amb què ha consensuat el projecte de decret llei que modificarà el Codi civil de Catalunya
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	314-04730/12
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	1.27.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la relació entre les intervencions de Ramón Cotarelo com a col·laborador als mitjans de la Corporació i les gratificacions rebudes d
	325-00037/12
	Resposta del president del Consell de Govern
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	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC
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	310-00216/12
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’autorització a una entitat privada per a vigilar el comportament lingüístic d’alumnes i professors als centres educatius
	310-00217/12
	Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva política comunicativa
	310-00218/12
	Anunci: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’Administració de justícia
	310-00219/12
	Anunci: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00122/12
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00123/12
	Anunci: Eva Granados Galiano, del GP PSC-Units

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social
	317-00124/12
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	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	317-00125/12
	Anunci: Anna Caula i Paretas, del GP ERC

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00126/12
	Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP CatECP

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	317-00127/12
	Anunci: Albert Batet i Canadell, del GP JxCat


	3.25.10. Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació dels servidors de l’aplicació d’avaluació de notes Esfer@
	311-01036/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’eina alternativa a l’aplicació d’avaluació de notes Esfer@
	311-01037/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les incidències registrades amb l’aplicació d’avaluació de notes Esfer@
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	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’incidències registrades amb l’aplicació d’avaluació de notes Esfer@
	311-01039/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de l’aplicació d’avaluació de notes Esfer@ del 2017 ençà
	311-01040/12
	Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’encaix entre l’obligació de no perjudicar Espanya i la tramesa de cartes a organismes i personalitats estrangers per a informar-los del presumpte espionatge del Ministeri d’Afers Exteriors al Gov
	311-01050/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’encaix entre els principis d’unitat d’acció exterior i de lleialtat i la tramesa de cartes a organismes i personalitats estrangers per a informar-los del presumpte espionatge del Ministeri d’Afer
	311-01051/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones contractades a les delegacions a l’exterior d’acord amb la legislació laboral del país
	311-01052/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per a contractar personal de les delegacions a l’exterior d’acord amb la legislació laboral del país
	311-01053/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la normativa que aplica per a contractar personal de les delegacions a l’exterior d’acord amb la legislació laboral del país
	311-01054/12
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la forma de començar les classes d’un professor de la Universitat Politècnica de Catalunya
	311-01055/12
	Anunci: Jorge Soler González, del GP Cs
	Tramesa a la Comissió


	3.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la normativa que empara el finançament de les despeses de disseny, desenvolupament i sortida dels webs dels expresidents de la Generalitat
	314-05188/12
	Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la normativa que empara el finançament de les despeses de desenvolupament i implantació de l’arxiu digital de les oficines dels expresidents de la Generalitat
	314-05189/12
	Formulació: Maialen Fernández Cabezas, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris i el model d’explotació del bosc, de gestió de la biomassa i de preservació de la biodiversitat que aplica als boscos protegits per la declaració d’espais d’interès natural
	314-05190/12
	Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, juntament amb dos altres diputats del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reunir-se amb les administracions locals, els investigadors de les universitats i les entitats per a promoure un pla de gestió integral de l’espai d’interès natural protegit de les obagues del
	314-05191/12
	Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, juntament amb dos altres diputats del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aturada de la tala dels boscos de l’espai d’interès natural protegit de les obagues del riu Corb i l’elaboració d’un pla global de gestió i aprofitament
	314-05192/12
	Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, juntament amb dos altres diputats del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’explotació forestal de les obagues del riu Corb compleix els objectius de sostenibilitat, protecció del medi, gestió responsable i lluita contra el perill d’incendis
	314-05193/12
	Formulació: Lucas Silvano Ferro Solé, juntament amb dos altres diputats del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de metge intern resident que ha ofert per a la convocatòria del 2020
	314-05194/12
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix entre l’obligació de no perjudicar Espanya i la tramesa de cartes a organismes i personalitats estrangers per a informar-los del presumpte espionatge del Ministeri d’Afers Exteriors al Govern de la 
	314-05195/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encaix entre els principis d’unitat d’acció exterior i de lleialtat i la tramesa de cartes a organismes i personalitats estrangers per a informar-los del presumpte espionatge del Ministeri d’Afers Exterior
	314-05196/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de peticions de permisos de flexibilitat horària dels funcionaris dels jutjats relacionats amb la conciliació de la vida personal i laboral en famílies monoparentals
	314-05197/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no s’han publicat els components de les borses d’interins del personal al servei de l’Administració de justícia
	314-05198/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors de l’Administració de justícia atesos al Servei d’Atenció Psicològica del 2016 ençà
	314-05199/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’endarreriment de la posada en funcionament dels nous jutjats de Lleida, Sabadell, Girona, Arenys de Mar i Vic
	314-05200/12
	Formulació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos propis que destina a lluitar contra la violència masclista el 2019
	314-05201/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos de l’Estat espanyol amb què compta per a lluitar contra la violència masclista el 2019
	314-05202/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els 32 milions d’euros que destina a la lluita contra la violència masclista inclouen els recursos que el Govern de l’Estat destina a Catalunya pel Pacte d’Estat contra la violència masclista
	314-05203/12
	Formulació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones contractades a les delegacions a l’exterior d’acord amb la legislació laboral del país
	314-05204/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per a contractar personal de les delegacions a l’exterior d’acord amb la legislació laboral del país
	314-05205/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la normativa que aplica per a contractar personal de les delegacions a l’exterior d’acord amb la legislació laboral del país
	314-05206/12
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la forma de començar les classes d’un professor de la Universitat Politècnica de Catalunya
	314-05207/12
	Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos destinats a l’Acampada Jove del 2010 ençà
	314-05208/12
	Formulació: Héctor Amelló Montiu, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les imatges aparegudes als mitjans de comunicació d’una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques en mans d’un comboi d’Estat Islàmic a Síria
	314-05209/12
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vaga convocada pel Sindicat de Riggers durant el muntatge del Festival Sònar a la Fira de Barcelona
	314-05210/12
	Formulació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’assumir la titularitat de l’Escola Intermunicipal del Penedès
	314-05211/12
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions amb els titulars de l’Escola Intermunicipal del Penedès i amb els sindicats
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