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A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Regla
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contes
tada amb resposta escrita. 

El divendres 18 de desembre de 2020 va tenir lloc la reunió de representants 
electes d'una sèrie de partits a la Sala Torres García del Palau de la Generalitat 
de Catalunya. 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

- Mitjançant quin procediment administratiu els organitzadors de l'acte 
van sol·licitar la cessió o lloguer d'un espai al Palau de la Generalitat de 
Catalunya per dur a terme l'acte públic que organitzaven? En quina data 
van formalitzar els organitzadors de l'acte la sol·licitud per la cessió o 
lloguer de la Sala Torres García o qualsevol altres espai del Palau de la 
Generalitat? 

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2020 

Ferran Pedret i Santos 
Portaveu adjunt del GP PSC-Units 

ÀREA DE REGISTRE DE SECRETARIA GENERAL 
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A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Regla
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contes
tada amb resposta escrita. 

El divendres 18 de desembre de 2020 va tenir lloc la reunió de representants 
electes d'una sèrie de partits a la Sala Torres García del Palau de la Generalitat 
de Catalunya. 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

- Mitjançant quin procediment administratiu es va autoritzar la cessió o 
lloguer d'un espai del Palau de la Generalitat per la celebració d'un acte 
organitzat per representants electes d'una sèrie de partits, que va tenir 
lloc el divendres 18 de desembre de 2020? En quina data es va autorit
zar la cessió o lloguer de la Sala Torres García del Palau de la Generalitat 
de Catalunya per dur a terme l'esmentat acte? Es va tractar d'una cessió 
d'ús o d'un lloguer? Quina taxa o preu públic van satisfer els organitza
dors? Quin cost suposà per a la Generalitat l'ús d'un espai públic del Pa
lau de la Generalitat de Catalunya per la realització de l'acte? Va assumir 
la Generalitat algun cost relatiu a la producció o realització de l'acte es
mentat? Va participar personal al servei de la Generalitat en 
l'organització, producció o realització de l'acte, o en l'acompanyament o 
atencions protocol·làries als assistents? 

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2020 

Ferran Pedret i Santos 
Portaveu adjunt del GP PSC-Units 
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Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Regla
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contes
tada amb resposta escrita. 

El divendres 18 de desembre de 2020 va tenir lloc la reunió de representants 
electes d'una sèrie de partits a la Sala Torres García del Palau de la Generalitat 
de Catalunya. 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

- Són públiques les condicions, requisits, preus públics o taxes per la 
cessió o lloguer d'espais al Palau de la Generalitat de Catalunya? Ho pot 
sol·licitar, en condicions d'igualtat, qualsevol persona física o jurídica? 
Mitjançant quin procediment i, en cas d'estar disponible el tràmit tele-
màtic, des de quin enllaç? 

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2020 

Ferran Pedret i Santos 
Portaveu adjunt del GP PSC-Units 
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Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Regla
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contes
tada amb resposta escrita. 

El divendres 18 de desembre de 2020 va tenir lloc la reunió de representants 
electes d'una sèrie de partits a la Sala Torres García del Palau de la Generalitat 
de Catalunya. 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

- És coneixedor el Govern de la Generalitat de l'ús de ta imatge corporati
va, símbols i emblemes de la Generalitat, o de nomenclatura que inten
tava presentar les seves iniciatives polítiques com institucions públi
ques catalanes, que han fet els promotors i organitzadors de l'acte 
celebrat el divendres T8 de desembre a la Sala Torres García? Suposa 
l'autorització de l'acte celebrat el 18 de desembre una conformitat del 
Govern de la Generalitat de Catalunya amb aquest ús fraudulent de la 
imatge de la Generalitat de Catalunya? 

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2020 

Ferran Pedret i Santos 
Portaveu adjunt del GP PSC-Units 
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Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Regla
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contes
tada amb resposta escrita. 

El divendres 18 de desembre de 2020 va tenir lloc la reunió de representants 
electes d'una sèrie de partits a la Sala Torres García del Palau de la Generalitat 
de Catalunya. 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

- És coneixedor el Govern de la Generalitat de Catalunya de l'intent, per 
part dels organitzadors de l'acte públic celebrat el divendres 18 de 
desembre a la Sala Torres García del Palau de la Generalitat, de fer pas
sar la seva organització política per un sistema institucional públic cata
là, en menyscapte evident de les institucions públiques catalanes legí
times de conformitat a la Constitució i l'Estatut? Suposa l'autorització de 
l'acte celebrat el 18 de desembre una conformitat del Govern de la Ge
neralitat amb aquesta intencionalitat política? 

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2020 

Ferran Pedret i Santos 
Portaveu adjunt del GP PSC-Units ÀREA DE REGISTRE DE SECRETARIA GENERAL 
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A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Regla
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contes
tada amb resposta escrita. 

El divendres 18 de desembre de 2020 va tenir lloc la reunió de representants 
electes d'una sèrie de partits a la Sala Torres García del Palau de la Generalitat 
de Catalunya. 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

- Té previst el Govern de la Generalitat oferir a la Junta Electoral espais 
del Palau de la Generalitat, com la Sala Torres García, per tal que s'hi 
puguin celebrar altres actes de campanya? 

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2020 

Ferran Pedret i Santos 
Portaveu adjunt del GP PSC-Units 

ÀREA DE REGISTRE DE SECRETARIA GENERAL 
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