
1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O 
CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la reversió de l’Ordre BSF/130/2014
Tram. 310-00396/10
Substanciació p. 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el procés de privatització i adjudicació d’Aigües Ter 
Llobregat
Tram. 310-00397/10
Substanciació p. 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les infraestructures viàries de la Catalunya central
Tram. 310-00398/10
Substanciació p. 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les infraestructures viàries del Bages
Tram. 310-00399/10
Substanciació p. 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la sentència del Tribunal Suprem amb relació a l’adju-
dicació d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 310-00400/10
Substanciació p. 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el clúster químic de Tarragona
Tram. 310-00401/10
Substanciació p. 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el nivell de qualitat dels hospitals
Tram. 310-00402/10
Substanciació p. 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el millorament de la carretera C-35 al pas per Sant Ce-
loni (Vallès Oriental)
Tram. 310-00403/10
Substanciació p. 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el 9 de novembre
Tram. 310-00404/10
Substanciació p. 9

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’impacte social de les retallades en els serveis públics 
del 2010 ençà
Tram. 310-00405/10
Substanciació p. 10

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la lluita contra la pobresa energètica
Tram. 310-00406/10
Substanciació p. 10

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les bases de dades utilitzades per al 9 de novembre
Tram. 310-00407/10
Substanciació p. 10

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el significat de la sobirania i la inde-
pendència al segle xxi
Tram. 317-00232/10
Substanciació p. 10

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la convocatòria d’eleccions al Par-
lament de Catalunya
Tram. 317-00233/10
Substanciació p. 10

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la desconnexió dels ciutadans res-
pecte a l’Estat espanyol
Tram. 317-00234/10
Substanciació p. 10

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre les propostes del Govern en matè-
ria de pobresa energètica, habitatge i garantia alimentària
Tram. 317-00235/10
Substanciació p. 10

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre les intencions del Govern per al que 
resta de legislatura
Tram. 317-00236/10
Substanciació p. 10

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre les iniciatives legislatives relatives al 
Servei d’Ocupació de Catalunya i a la formació professional
Tram. 317-00237/10
Substanciació p. 10

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la voluntat de governar per a tots els 
catalans i sobre la presentació dels pressupostos de la Ge-
neralitat per al 2015
Tram. 317-00238/10
Substanciació p. 10

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació de l’Institut d’Aran, de Vielha e Mijaran
Tram. 314-13879/10
Resposta del Govern p. 11
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’acord de reprovació del director de l’Institut d’Aran, de 
Vielha e Mijaran
Tram. 314-13880/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’informe del síndic de Greuges amb relació a l’Institut d’A-
ran, de Vielha e Mijaran
Tram. 314-13881/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
criteris per a prioritzar l’adjudicació de places de centre de 
dia publicades en el DOGC del 2 de juny de 2014
Tram. 314-13903/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
criteris per a prioritzar l’adjudicació dels serveis publicats en 
el DOGC del 2 de juny de 2014
Tram. 314-13904/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
elements de planificació de necessitat territorial de places i 
serveis de centre de dia en què s’ha basat l’adjudicació de 
places publicada en DOGC del 2 de juny de 2014
Tram. 314-13905/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els arguments que avalen l’adjudicació de places i serveis 
de centre de dia publicada en DOGC del 2 de juny de 2014
Tram. 314-13906/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els arguments que avalen l’adjudicació dels proveïdors de 
places i serveis de centre de dia publicada en el DOGC del 
2 de juny de 2014
Tram. 314-13907/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assumpció de la construcció i la titularitat dels equipaments 
relatius a l’adjudicació de contractes de gestió d’obres i ser-
veis socials publicada en el DOGC del 2 de juny de 2014
Tram. 314-13908/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
mapa territorial de necessitats de places de centre de dia i 
de serveis emprat per a l’adjudicació publicada en el DOGC 
del 2 de juny de 2014
Tram. 314-13909/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment de la sisena hora als centres escolars de Bar-
celona
Tram. 314-13972/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps que es mantindran els barra cons de l’Escola Congrés 
Indians, de Bar celona
Tram. 314-13973/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’índex de fracàs escolar a Barcelona el curs 2013-2014
Tram. 314-13974/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de construcció de l’Escola Bailèn, de Barcelona
Tram. 314-13975/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps que es mantindran els barracons de l’Escola Can Fa-
bra, de Barcelona
Tram. 314-13976/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de places per a formació d’adults ofertes i sol-
licitades a Barcelona els cursos 2013-2014 i 2014-2015
Tram. 314-13977/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps que es mantindran els barracons de l’Escola La Ma-
quinista, de Barcelona
Tram. 314-13978/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’alumnes que no van obtenir la graduació en edu-
cació secundària obligatòria a Barcelona el curs 2013-2014
Tram. 314-13979/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres escolars que funcionen en barracons a Barcelona i 
el calendari de supressió
Tram. 314-13980/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps que es mantindran els barracons de l’Escola dels En-
cants, de Barcelona
Tram. 314-13981/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’alumnes que s’han donat de baixa als centres 
educatius de Barcelona el curs 2013-2014
Tram. 314-13982/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions per a fer front als canvis del calendari escolar 
del curs 2014-2015
Tram. 314-13983/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el temps que es mantindran els barracons de l’Escola Sant 
Martí, de Barcelona, a l’emplaçament actual
Tram. 314-13984/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació de les ràtios d’alumnes a les llars d’infants de ti-
tularitat de la Generalitat a Barcelona
Tram. 314-13985/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els nous centres educatius de primària i secundària que es 
preveu de posar en funcionament a Barcelona el curs 2014-
2015
Tram. 314-13986/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts als alumnes de les llars d’infants municipals de Bar-
celona
Tram. 314-13987/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica destinada als alumnes de les escoles 
de música municipals de Barcelona per al curs 2013-2014 i 
la previsió per al curs 2014-2015
Tram. 314-13988/10
Resposta del Govern p. 17
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica destinada al funcionament de les es-
coles de música municipals de Barcelona per al curs 2013-
2014 i la previsió per al curs 2014-2015
Tram. 314-13989/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica destinada al funcionament de les llars 
d’infants municipals de Barcelona per al curs 2013-2014 i la 
previsió per al curs 2014-2015
Tram. 314-13990/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica en concepte de beques de menja-
dor per a alumnes de centres públics de Barcelona el curs 
2013-2014
Tram. 314-13991/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes de construcció de diversos instituts a Barcelona
Tram. 314-13992/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
imports pendents de transferir a l’Ajuntament de Barcelona o 
a l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona destinats a les 
llars d’infants municipals
Tram. 314-13993/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació de les plantilles de les llars d’infants de titularitat 
de la Generalitat a Barcelona
Tram. 314-13995/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les places de llars d’infants de titularitat de la Generalitat a 
Barcelona
Tram. 314-13996/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’aules d’acollida per als menors immigrants a Bar-
celona
Tram. 314-14050/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de centres educatius que s’han adherit al programa 
Escoles Verdes durant el primer semestre del 2014
Tram. 314-14069/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de nens atesos als centres i equipaments d’atenció 
a la infància i l’adolescència de Barcelona en data del 30 de 
juny de 2014
Tram. 314-14090/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes de prospeccions sísmiques a la zona del golf del 
Lleó i del cap de Creus
Tram. 314-14189/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’empreses adherides a projectes de cooperació 
al desenvolupament per mitjà del projecte «Cooperes?» del 
2012 ençà
Tram. 314-14193/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de projectes de cooperació al desenvolupament duts 
a terme per mitjà del projecte «Cooperes?» del 2012 ençà
Tram. 314-14194/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes de cooperació al desenvolupament duts a terme 
per mitjà del projecte «Cooperes?» del 2012 ençà
Tram. 314-14195/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’actuacions de cooperació al desenvolupament 
impulsades per l’Agència Catalana de Cooperació al Des-
envolupament per mitjà del projecte «Cooperes?» del 2012 
ençà
Tram. 314-14196/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions de cooperació al desenvolupament impulsades 
per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
per mitjà del projecte «Cooperes?» del 2012 ençà
Tram. 314-14197/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
difusió dels projectes validats per l’Agència Catalana de Co-
operació al Desenvolupament per mitjà del projecte «Coo-
peres?» del 2012 ençà
Tram. 314-14198/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
organitzacions empresarials que han contactat amb orga-
nitzacions no governamentals per al desenvolupament per 
mitjà del projecte «Cooperes?» del 2012 ençà
Tram. 314-14199/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les instruccions donades als serveis territorials del Departa-
ment d’Ensenyament amb relació a la gestió directa del ser-
vei de menjador escolar
Tram. 314-14492/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
sol·licitud de l’associació de mares i pares de l’Escola Mar 
Nova, de Premià de Mar (Maresme), de fer la gestió directa 
del menjador escolar
Tram. 314-14493/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment del Decret 160/1996, relatiu al servei escolar de 
menjador, en el cas de l’Escola Mar Nova, de Premià de Mar 
(Maresme)
Tram. 314-14494/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
no-renovació del Conveni d’adhesió al Servei Educatiu i So-
cial de Menjador dels Centres Escolars de la Comarca del 
Maresme per part de l’Escola Mar Nova, de Premià de Mar 
(Maresme)
Tram. 314-14495/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les subvencions atorgades pel Consell General de l’Esport 
del 2012 ençà
Tram. 314-14506/10
Resposta del Govern p. 25
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les subvencions del Consell General de l’Esport liquidades 
el 2014
Tram. 314-14507/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les subvencions del Consell General de l’Esport pendents 
de liquidar
Tram. 314-14508/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de subvenció adreçades al Consell General de 
l’Esport pendents d’adjudicació
Tram. 314-14509/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
estudis relatius a l’esport fets per la Generalitat
Tram. 314-14510/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de l’estudi «Impacte econòmic de la independència de 
Catalunya en l’esport del país»
Tram. 314-14513/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació econòmica amb la Plataforma Pro Seleccions Espor-
tives Catalanes
Tram. 314-14514/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació entre l’empresa operadora ATLL, SA i l’adjudicatària 
ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA
Tram. 314-14600/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les inspeccions de treball que s’han fet el primer semestre 
del 2014
Tram. 314-14601/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
planificació d’actuacions sistemàtiques d’inspecció de tre-
ball per a verificar el compliment de la normativa laboral
Tram. 314-14602/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
inspeccions de treball del 2014
Tram. 314-14603/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuntaments que tenen subvencions per a projectes de co-
operació al desenvolupament pendents de cobrament del 
2010 ençà
Tram. 314-14652/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
organitzacions no governamentals i les entitats que tenen 
subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupa-
ment pendents de cobrament del 2010 ençà
Tram. 314-14653/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
convenis pluriennals per a projectes de cooperació al des-
envolupament signats amb organitzacions no governamen-
tals i altres entitats el 2010
Tram. 314-14654/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
procediment d’anul·lació dels convenis pluriennals signats 
entre l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
i les organitzacions no governamentals el 2010
Tram. 314-14655/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els imports pagats a les organitzacions no governamentals 
per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
el 2012
Tram. 314-14656/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de joves catalans que s’han apuntat al Sistema Na-
cional de Garantia Juvenil
Tram. 314-14658/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
difusió del Sistema Nacional de Garantia Juvenil entre els 
joves catalans
Tram. 314-14659/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mecanismes previstos de control i seguiment del Sistema 
Nacional de Garantia Juvenil
Tram. 314-14660/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de judicis i sentències relacionats amb 
el cànnabis del 2003 ençà
Tram. 314-16515/10
Resposta del Govern p. 36

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la reversió de l’Ordre BSF/130/2014
Tram. 310-00396/10
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el procés de privatització i adjudicació d’Aigües Ter-
Llobregat
Tram. 310-00397/10
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les infraestructures viàries de la Catalunya central
Tram. 310-00398/10
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les infraestructures viàries del Bages
Tram. 310-00399/10
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la sentència del Tribunal Suprem amb relació a l’adju-
dicació d’Aigües Ter-Llobregat
Tram. 310-00400/10
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el clúster químic de Tarragona
Tram. 310-00401/10
Anunci p. 38
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el nivell de qualitat dels hospitals
Tram. 310-00402/10
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el millorament de la carretera C-35 al pas per Sant Ce-
loni (Vallès Oriental)
Tram. 310-00403/10
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el 9 de novembre
Tram. 310-00404/10
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’impacte social de les retallades en els serveis públics 
del 2010 ençà
Tram. 310-00405/10
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la lluita contra la pobresa energètica
Tram. 310-00406/10
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les bases de dades utilitzades per al 9 de novembre
Tram. 310-00407/10
Anunci p. 39

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política i social
Tram. 317-00232/10
Anunci p. 39

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00233/10
Anunci p. 40

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00234/10
Anunci p. 40

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00235/10
Anunci p. 40

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00236/10
Anunci p. 40

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00237/10
Anunci p. 41

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00238/10
Anunci p. 41

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el servei d’escorta amb mossos d’esquadra de la família de 
Jordi Pujol i Soley en viatges a Andorra
Tram. 314-17584/10
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les raons que justifiquen el servei d’escorta amb mossos 

d’esquadra de la família de Jordi Pujol i Soley en viatges a 
Andorra
Tram. 314-17585/10
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
personal docent adscrit a les escoles de màxima complexi-
tat de Barcelona
Tram. 314-17586/10
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estudi adjudicat per l’Autoritat del Transport Metropolità so-
bre la integració tarifària
Tram. 314-17587/10
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
col·laboració de Diplocat amb la productora Bonita Films en 
el documental L’últim partit
Tram. 314-17588/10
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
contractació de serveis a Independent Diplomat per al 2014
Tram. 314-17589/10
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
pràctiques de tir amb arma curta dels Mossos d’Esquadra 
del 2010 ençà
Tram. 314-17590/10
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
pràctiques de tir amb arma llarga dels Mossos d’Esquadra 
del 2010 ençà
Tram. 314-17591/10
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
munició de les pràctiques de tir dels Mossos d’Esquadra del 
2010 ençà
Tram. 314-17592/10
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de robatoris en domicilis a Sant Vicenç de Montalt 
(Maresme) de l’agost ençà
Tram. 314-17593/10
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de robatoris en domicilis a Sant Vicenç de Mon-
talt (Maresme) de l’agost del 2013 ençà
Tram. 314-17594/10
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes per a reduir el nombre de robatoris en do-
micilis a Sant Vicenç de Montalt (Maresme)
Tram. 314-17595/10
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures adoptades per a reduir el nombre de robatoris en 
domicilis a Sant Vicenç de Montalt (Maresme)
Tram. 314-17596/10
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions dels Mossos d’Esquadra amb l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt per a reduir el nombre de robatoris
Tram. 314-17597/10
Formulació p. 45
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
protocol per a visionar les imatges de les càmeres de segu-
retat de Sant Vicenç de Montalt (Maresme)
Tram. 314-17598/10
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avaluació del Departament de Salut del Pla director de sa-
lut mental i addiccions del 2013 i les previsions per al 2014 
i 2015
Tram. 314-17599/10
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del pressupost destinat a salut mental i addiccions 
en el període 2003-2014
Tram. 314-17600/10
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del consum de psicofàrmacs del 2003 ençà
Tram. 314-17601/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a l’atenció en centres de salut mental co-
munitària
Tram. 314-17602/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
protocols per als tractaments amb electroteràpies
Tram. 314-17603/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les malalties mentals en el període 2008-2013
Tram. 314-17604/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les visites a psicòlegs, psiquiatres i infermeres 
psiquiàtriques en el sistema d’atenció primària
Tram. 314-17605/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
concurs de transport sanitari en curs
Tram. 314-17606/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
denúncies en matèria d’ocells fringíl·lids
Tram. 314-17607/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de casos en què s’ha activat el protocol de detecció 
de malnutrició infantil al Baix Llobregat el 2014
Tram. 314-17608/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la via de detecció dels casos de malnutrició infantil al Baix 
Llobregat
Tram. 314-17609/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beneficiaris de la prestació per a joves extutelats 
del 2007 ençà
Tram. 314-17610/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beneficiaris de la prestació per al manteniment 

de les despeses de la llar dels cònjuges o familiars supervi-
vents del 2007 ençà
Tram. 314-17611/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beneficiaris de la prestació complementària per 
a pensionistes de la modalitat no contributiva, per invalidesa 
o jubilació, del 2007 ençà
Tram. 314-17612/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beneficiaris de la prestació per l’acolliment de 
menors tutelats per la Generalitat del 2007 ençà
Tram. 314-17613/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beneficiaris de la prestació per a atendre neces-
sitats bàsiques del 2007 ençà
Tram. 314-17614/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de la prestació per a joves extutelats del 2007 ençà
Tram. 314-17615/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de la prestació per al manteniment de les despe-
ses de la llar dels cònjuges o familiars supervivents del 2007 
ençà
Tram. 314-17616/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de la prestació complementària per a pensionistes 
de la modalitat no contributiva, per invalidesa o jubilació, del 
2007 ençà
Tram. 314-17617/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de la prestació per l’acolliment de menors tutelats 
per la Generalitat del 2007 ençà
Tram. 314-17618/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de la prestació per a atendre necessitats bàsiques 
del 2007 ençà
Tram. 314-17619/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
quantitat mitjana destinada a les prestacions que estableix 
la Llei 13/2006, de prestacions socials de caràcter econò-
mic, del 2007 ençà
Tram. 314-17620/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
despesa total de la prestació per a joves extutelats del 2007 
ençà
Tram. 314-17621/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la despesa total de la prestació per al manteniment de les 
despeses de la llar dels cònjuges o familiars supervivents 
del 2007 ençà
Tram. 314-17622/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
despesa total de la prestació complementària per a pensio-
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nistes de la modalitat no contributiva, per invalidesa o jubi-
lació, del 2007 ençà
Tram. 314-17623/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
despesa total de la prestació per l’acolliment de menors tu-
telats per la Generalitat del 2007 ençà
Tram. 314-17624/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
despesa total de la prestació per a atendre necessitats bà-
siques del 2007 ençà
Tram. 314-17625/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sancions als demandants d’ocupació que no van renovar la 
demanda el 2013
Tram. 314-17626/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de professionals sanitaris que hi ha als consultoris 

de Sant Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac i al CAP Sant 
Andreu de Llavaneres (Maresme)
Tram. 314-17627/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
cobertura de les baixes per malaltia dels professionals sa-
nitaris dels consultoris de Sant Vicenç de Montalt i Caldes 
d’Estrac i del CAP Sant Andreu de Llavaneres (Maresme)
Tram. 314-17628/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
cobertura de les vacances dels professionals sanitaris dels 
consultoris de Sant Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac i del 
CAP Sant Andreu de Llavaneres (Maresme)
Tram. 314-17629/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures de l’Institut Català de la Salut per a cobrir les baixes 
per malaltia i les vacances dels professionals sanitaris
Tram. 314-17630/10
Formulació p. 57
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre la reversió de l’Ordre BSF/130/2014
Tram. 310-00396/10

Substanciació

Sessió 44, tinguda el 12.11.2014, DSPC-P 84.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el procés de privatització i adju-
dicació d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 310-00397/10

Substanciació

Sessió 44, tinguda el 12.11.2014, DSPC-P 84.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les infraestructures viàries de la 
Catalunya central
Tram. 310-00398/10

Substanciació

Sessió 44, tinguda el 12.11.2014, DSPC-P 84.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les infraestructures viàries del 
Bages
Tram. 310-00399/10

Substanciació

Sessió 44, tinguda el 12.11.2014, DSPC-P 84.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la sentència del Tribunal Su-
prem amb relació a l’adjudicació d’Aigües 
Ter Llobregat
Tram. 310-00400/10

Substanciació

Sessió 44, tinguda el 12.11.2014, DSPC-P 84.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el clúster químic de Tarragona
Tram. 310-00401/10

Substanciació

Sessió 44, tinguda el 12.11.2014, DSPC-P 84.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el nivell de qualitat dels hospi-
tals
Tram. 310-00402/10

Substanciació

Sessió 44, tinguda el 12.11.2014, DSPC-P 84.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el millorament de la carretera 
C-35 al pas per Sant Celoni (Vallès Oriental)
Tram. 310-00403/10

Substanciació

Sessió 44, tinguda el 12.11.2014, DSPC-P 84.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el 9 de novembre
Tram. 310-00404/10

Substanciació

Sessió 44, tinguda el 12.11.2014, DSPC-P 84.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’impacte social de les retalla-
des en els serveis públics del 2010 ençà
Tram. 310-00405/10

Substanciació

Sessió 44, tinguda el 12.11.2014, DSPC-P 84.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la lluita contra la pobresa ener-
gètica
Tram. 310-00406/10

Substanciació

Sessió 44, tinguda el 12.11.2014, DSPC-P 84.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les bases de dades utilitzades 
per al 9 de novembre
Tram. 310-00407/10

Substanciació

Sessió 44, tinguda el 12.11.2014, DSPC-P 84.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre el significat 
de la sobirania i la independència al segle xxi
Tram. 317-00232/10

Substanciació

Sessió 44, tinguda el 12.11.2014, DSPC-P 84.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la convoca-
tòria d’eleccions al Parlament de Catalunya
Tram. 317-00233/10

Substanciació

Sessió 44, tinguda el 12.11.2014, DSPC-P 84.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la descon-
nexió dels ciutadans respecte a l’Estat es-
panyol
Tram. 317-00234/10

Substanciació

Sessió 44, tinguda el 12.11.2014, DSPC-P 84.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre les propos-
tes del Govern en matèria de pobresa ener-
gètica, habitatge i garantia alimentària
Tram. 317-00235/10

Substanciació

Sessió 44, tinguda el 12.11.2014, DSPC-P 84.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre les inten cions 
del Govern per al que resta de legislatura
Tram. 317-00236/10

Substanciació

Sessió 44, tinguda el 12.11.2014, DSPC-P 84.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre les iniciati-
ves legislatives relatives al Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya i a la formació professional
Tram. 317-00237/10

Substanciació

Sessió 44, tinguda el 12.11.2014, DSPC-P 84.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la voluntat 
de governar per a tots els catalans i sobre la 
presentació dels pressupostos de la Gene-
ralitat per al 2015
Tram. 317-00238/10

Substanciació

Sessió 44, tinguda el 12.11.2014, DSPC-P 84.
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1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’Institut d’Aran, de Vielha 
e Mijaran
Tram. 314-13879/10

Resposta del Govern
Reg. 88964 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a les preguntes parlamentàries 314-13879/10, 
314-13880/10, i 314-13881/10, us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament a traves dels Serveis 
Territorials d’Ensenyament i del Consorci d’Educació 
de Barcelona manté una constant relació, vigilància i 
coordinació amb tots els centres educatius que formen 
part del servei d’educació de Catalunya.

El Departament d’Ensenyament compleix l’establert a 
la Llei 12/2009 del 10 de juliol d’educació, al Decret 
155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels cen-
tres educatius públics i del personal directiu professio-
nal docent i al Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autono-
mia dels centres educatius.

Des del Departament d’Ensenyament s’ha informat al 
Síndic de Greuges, en línies molt generals, que l’Ins-
titut d’Aran s’ha adaptat a la nova realitat de l’alumnat 
i de les necessitats educatives i formatives dels seus 
usuaris, també la comunitat educativa del centre han 
endegat les sinèrgies necessàries per impulsar nous 
plans de millora per oferir una educació de qualitat.

Barcelona, 31 d’octubre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’acord de reprovació del director de 
l’Institut d’Aran, de Vielha e Mijaran
Tram. 314-13880/10

Resposta del Govern
Reg. 88964 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 

resposta a les preguntes parlamentàries 314-13879/10, 
314-13880/10, i 314-13881/10, us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament a traves dels Serveis 
Territorials d’Ensenyament i del Consorci d’Educació 
de Barcelona manté una constant relació, vigilància i 
coordinació amb tots els centres educatius que formen 
part del servei d’educació de Catalunya.

El Departament d’Ensenyament compleix l’establert a 
la Llei 12/2009 del 10 de juliol d’educació, al Decret 
155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels cen-
tres educatius públics i del personal directiu professio-
nal docent i al Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autono-
mia dels centres educatius.

Des del Departament d’Ensenyament s’ha informat al 
Síndic de Greuges, en línies molt generals, que l’Ins-
titut d’Aran s’ha adaptat a la nova realitat de l’alumnat 
i de les necessitats educatives i formatives dels seus 
usuaris, també la comunitat educativa del centre han 
endegat les sinèrgies necessàries per impulsar nous 
plans de millora per oferir una educació de qualitat.

Barcelona, 31 d’octubre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’informe del síndic de Greuges amb 
relació a l’Institut d’Aran, de Vielha e Mijaran
Tram. 314-13881/10

Resposta del Govern
Reg. 88964 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13880/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el criteris per a prioritzar l’adjudicació 
de places de centre de dia publicades en el 
DOGC del 2 de juny de 2014
Tram. 314-13903/10

Resposta del Govern
Reg. 89009 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-13903/10, 
314-13904/10, 314-13905/10, 314-13906/10, 314-
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13907/10, 314-13908/10 i 314-13909/10 us informo 
que les adjudicacions dels contractes en règim de con-
cert de places residencials i de centre de dia per a gent 
gran que apareixen al DOGC de 2 de juny de 2014, 
corresponen a centres que o bé havien exhaurit el con-
tracte anterior amb les seves pròrrogues o a centres 
que han acollit a persones grans beneficiàries d’una 
plaça amb finançament públic procedents del tanca-
ment d’altres centres.

Amb aquest procés es dóna continuïtat en l’atenció a 
les persones beneficiàries del servei, tenint en comp-
te que el centre residencial suposa la substitució de 
la llar. El trasllat forçós suposaria un trasbals impor-
tant en les seves vides i els podria provocar una da-
vallada i empitjorament a nivell funcional, cognitiu 
i emocional, per la qual cosa s’ha prioritzat aquests 
centres.

Els establiments Residència per a la 3a edat La Font 
(Aiguafreda), Residència i centre de dia Miramar (Ca-
net de Mar), Residència i centre de dia Sant Roc (Canet 
de Mar), Residència Tarragona (Tarragona), Residèn-
cia assistida Misericòrdia (Reus) i Residencial Cugat 
Natura (Sant Cugat del Vallès), així com les entitats 
que hi presten serveis, faciliten un entorn substitu-
tiu de la llar adequat i adaptat a les necessitats as-
sistencials consensuades als Programes Individuals 
d’Atenció (PIA) dels usuaris atesos. Per tal d’afavorir 
la continuïtat del procés de recuperació o manteni-
ment del màxim grau d’autonomia personal i social, 
es considera poc recomanable un canvi en l’entorn 
de la persona gran dependent, atès que ja estan habi-
tuats a un entorn residencial i segueixen uns progra-
mes individualitzats de seguiment dins els centres 
on estan ingressats mitjançant el Pla Individualitzat 
d’Atenció Interdisciplinari (PIAI). El PIAI afavo-
reix el bon desenvolupament del resident i garanteix 
el seguiment en aquesta etapa fràgil i complexa de 
les seves vides. Els residents també estan adaptats 
al treball realitzat pels equips multidisciplinars dels 
centres i l’expectativa dels resultats quedaria aturada 
havent-la de reprendre novament en un altre equipa-
ment.

Aquestes circumstàncies justifiquen l’elecció del pro-
cediment negociat obviant el procediment obert amb 
lliure concurrència.

D’altra banda, en el mateix DOGC es publica el con-
tracte de gestió de serveis públics en règim de conces-
sió de la residència assistida i centre de dia per a gent 
gran de La Sènia, que va ser adjudicat per procedi-
ment obert a Residència Tercera Edat l’Onada SL.

Al tractar-se de la gestió d’un servei públic en règim 
de concessió, la seva adjudicació ve determinada pel 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, i del Reial decret 1098/2001, de 12 
d’octubre.

Això implica que, un cop finalitza la vigència del con-
tracte i de les pròrrogues previstes en el Plec de Clàu-
sules Administratives Particulars i de Prescripcions 
Tècniques, s’ha de tramitar un nou concurs.

La licitació del contracte de gestió, en règim de con-
cessió, de la residència assistida i centre de dia per a 
gent gran de La Sènia es va dur a terme per procedi-
ment obert i per tant amb lliure concurrència dels li-
citadors.

L’adjudicació del contracte va seguir els criteris esta-
blerts en el Plec de Prescripcions Tècniques publica-
des al DOGC 6436, que garanteixen la màxima equi-
tat i transparència en el procés.

Els criteris d’adjudicació estan formats per una part 
subjectiva, on es demana que exposin la manera de 
treballar de certs aspectes relacionats amb l’atenció 
a les persones, i per una altra part objectiva, quanti-
ficable automàticament. Es considera la millor oferta 
aquella que obté la màxima puntuació un cop sumades 
les dues parts.

Pel que fa als contractes d’obres que figuren publicats 
al DOGC de 2 de juny de 2014, es refereixen a equi-
paments titularitat de la Generalitat de Catalunya i el 
procediment d’adjudicació és, de conformitat amb allò 
que estableix el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (TRLSCP), el que es detalla per a cada 
expedient:

– ICASS 2013 4437: el procediment d’adjudicació és 
l’obert amb lliure concurrència de licitadors.

– ICASS 2013 5110: el procediment d’adjudicació és 
el negociat amb un sol licitador per raons tècniques, 
d’acord amb l’art. 170 d) del TRLSCP.

– ICASS 2013 5520: el procediment d’adjudicació és el 
negociat, d’acord amb l’art. 169 del TRLCSP on es van 
convidar cinc licitadors (Teslsa Industrial, SA; Obras 
Eléctricas, SA; SA de Electrificaciones y Suministros; 
Elecnor, SA i Iberland Inmuebles y Reformas, SL).

– ICASS 2013 5606: el procediment d’adjudicació és 
el negociat, d’acord amb l’art. 169 del TRLCSP on es 
van convidar cinc licitadors (Teslsa Industrial, SA; SA 
de Electrificaciones y Suministros; Iberland Inmue-
bles y Reformas, SL; Instavi Palleja, SL i Instalacio-
nes Cataluña Aragon, SA).

Barcelona, 31 d’octubre de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el criteris per a prioritzar l’adjudicació 
dels serveis publicats en el DOGC del 2 de 
juny de 2014
Tram. 314-13904/10

Resposta del Govern
Reg. 89009 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13903/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els elements de planificació de neces-
sitat territorial de places i serveis de centre 
de dia en què s’ha basat l’adjudicació de pla-
ces publicada en DOGC del 2 de juny de 2014
Tram. 314-13905/10

Resposta del Govern
Reg. 89009 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13903/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els arguments que avalen l’adjudica-
ció de places i serveis de centre de dia pu-
blicada en DOGC del 2 de juny de 2014
Tram. 314-13906/10

Resposta del Govern
Reg. 89009 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13903/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els arguments que avalen l’adjudica-
ció dels proveïdors de places i serveis de 
centre de dia publicada en el DOGC del 2 
de juny de 2014
Tram. 314-13907/10

Resposta del Govern
Reg. 89009 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13903/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assumpció de la construcció i la ti-
tularitat dels equipaments relatius a l’adjudi-
cació de contractes de gestió d’obres i ser-
veis socials publicada en el DOGC del 2 de 
juny de 2014
Tram. 314-13908/10

Resposta del Govern
Reg. 89009 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13903/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el mapa territorial de necessitats de 
places de centre de dia i de serveis emprat 
per a l’adjudicació publicada en el DOGC del 
2 de juny de 2014
Tram. 314-13909/10

Resposta del Govern
Reg. 89009 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13903/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment de la sisena hora als 
centres escolars de Barcelona
Tram. 314-13972/10

Resposta del Govern
Reg. 88965 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-13972/10 us 
informo del següent:

El curs 2013-2014 37 centres educatius van tenir l’am-
pliació horària autoritzada.

La Resolució ENS/906/2014, de 23 d’abril publicada 
al DOGC 6613, de 30 d’abril de 2014, estableix els pa-
ràmetres per determinar els centres educatius que te-
nen la consideració de centres de dificultat especial.

El curs 2014-2015 34 centres educatius tenen l’amplia-
ció horària autoritzada.

També us informo que aquests centres educatius dispo-
sen dels recursos necessaris per tenir l’ampliació horària.

Barcelona, 31 d’octubre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps que es mantindran els barra-
cons de l’Escola Congrés Indians, de Bar-
celona
Tram. 314-13973/10

Resposta del Govern
Reg. 88966 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-13973/10 us 
informo del següent:

L’Escola Congrés Indians no té mòduls prefabricats, el 
Departament d’Ensenyament els va retirar al setembre 
de 2014.

L’Escola Congrés Indians té 2 línies, 10 grups, i 263 
alumnes escolaritzats.

Barcelona, 31 d’octubre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’índex de fracàs escolar a Barcelona 
el curs 2013-2014
Tram. 314-13974/10

Resposta del Govern
Reg. 88967 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a les preguntes parlamentàries 314-13974/10 i 
314-13979/10, us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament encara no disposa 
de les dades corresponents al curs 2013-2014. El curs 
2012-2013 un 89,4% dels alumnes escolaritzats a la 
ciutat de Barcelona va obtenir el títol de graduat en 
educació secundària.

Barcelona, 31 d’octubre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de construcció de l’Escola 
Bailèn, de Barcelona
Tram. 314-13975/10

Resposta del Govern
Reg. 88968 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-13975/10 us 
informo del següent:

El Departament d’Ensenyament té previst retirar els 
mòduls prefabricats de l’Escola Univers al setembre 
de 2015.

L’Escola Univers té 1 línia, 7 grups, i 170 alumnes es-
colaritzats.

Barcelona, 31 d’octubre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps que es mantindran els bar-
racons de l’Escola Can Fabra, de Barcelona
Tram. 314-13976/10

Resposta del Govern
Reg. 88969 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-13976/10 us 
informo del següent:

El Departament d’Ensenyament té previst retirar els 
mòduls prefabricats de l’Escola Can Fabra al setem-
bre de 2016

L’Escola Can Fabra té 2 línies, 14 grups, i 351 alumnes 
escolaritzats.

Barcelona, 31 d’octubre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places per a formació 
d’adults ofertes i sol·licitades a Barcelona 
els cursos 2013-2014 i 2014-2015
Tram. 314-13977/10

Resposta del Govern
Reg. 88970 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-13977/10 us 
informo del següent:

Annex us trameto l’oferta de places de formació 
d’adults en centres públics de la ciutat de Barcelona 
pel curs 2014-2015, desglossat per districtes i per mo-
dalitat.

El procés d’assignació de places als centres públics de 
formació pel curs 2014-2015 encara no ha finalitzat.

El curs 2013-2014 es va atendre tota la demanda de 
places de formació d’adults a la ciutat de Barcelona.

Barcelona, 31 d’octubre de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps que es mantindran els bar-
racons de l’Escola La Maquinista, de Barce-
lona
Tram. 314-13978/10

Resposta del Govern
Reg. 88971 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-13978/10 us 
informo del següent:

El Departament d’Ensenyament té previst retirar els 
mòduls prefabricats de l’Escola La Maquinista el mes 
de setembre de 2016.

L’Escola La Maquinista té 2 línies, 10 grups, i 367 
alumnes escolaritzats.

Barcelona, 31 d’octubre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes que no van ob-
tenir la graduació en educació secundària 
obligatòria a Barcelona el curs 2013-2014
Tram. 314-13979/10

Resposta del Govern
Reg. 88967 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13974/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres escolars que funcionen en 
barracons a Barcelona i el calendari de su-
pressió
Tram. 314-13980/10

Resposta del Govern
Reg. 88972 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
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resposta a la pregunta parlamentària 314-13980/10 us 
informo del següent:

Annex us trameto la relació de centres de la ciutat de 
Barcelona amb mòduls prefabricats i la previsió dels 
Departament d’Ensenyament per la retirada d’aquests, 
i la relació amb el calendari de construcció.

Barcelona, 31 d’octubre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps que es mantindran els barra-
cons de l’Escola dels Encants, de Barcelona
Tram. 314-13981/10

Resposta del Govern
Reg. 88973 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-13981/10 us 
informo del següent:

El Departament d’Ensenyament té previst retirar els 
mòduls de l’Escola Dels Encants el mes de setembre 
de 2015.

L’Escola dels Encants té 2 línies, 13 grups, 333 alum-
nes escolaritzats.

Barcelona, 31 d’octubre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes que s’han donat 
de baixa als centres educatius de Barcelona 
el curs 2013-2014
Tram. 314-13982/10

Resposta del Govern
Reg. 88974 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 

resposta a la pregunta parlamentària 314-13982/10 us 
informo del següent:

El curs 2013-2014 s’han donat de baixa a la ciutat 
de Barcelona 7.747 alumnes, 2.171 als ensenyaments 
d’educació infantil, 3.246 als ensenyaments d’educa-
ció primària, i 2.330 als ensenyaments d’educació se-
cundaria obligatòria.

Barcelona, 31 d’octubre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions per a fer front als can-
vis del calendari escolar del curs 2014-2015
Tram. 314-13983/10

Resposta del Govern
Reg. 88975 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-13983/10 us 
informo del següent:

El calendari escolar del curs 2014-2015 està establert 
a l’Ordre ENS/124/2014, de 14 d’abril, publicada en el 
DOGC 6607 de 22 d’abril de 2014. Aquest calendari no 
incorpora canvis significatius respecte al calendari del 
curs anterior.

Barcelona, 31 d’octubre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps que es mantindran els barra-
cons de l’Escola Sant Martí, de Barcelona, a 
l’emplaçament actual
Tram. 314-13984/10

Resposta del Govern
Reg. 88976 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-13984/10 us 
informo del següent:



18 de novembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 431

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 17

Els Departament d’Ensenyament va retirar els mò-
duls prefabricats de l’Escola Sant Martí al setembre 
de 2012.

L’Escola Sant Martí té 2 línies, 16 grups, i 398 alum-
nes escolaritzats.

Barcelona, 31 d’octubre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació de les ràtios d’alumnes 
a les llars d’infants de titularitat de la Gene-
ralitat a Barcelona
Tram. 314-13985/10

Resposta del Govern

Reg. 88977 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-13985/10 us 
informo del següent:

Els cursos 2013-2014 i 2014-2015 no s’ha produït cap 
modificació de la ràtio d’alumnes/grup de les Llars 
d’Infants de titularitat de la Generalitat de Catalu-
nya.

Barcelona, 31 d’octubre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els nous centres educatius de primària i 
secundària que es preveu de posar en funcio-
nament a Barcelona el curs 2014-2015
Tram. 314-13986/10

Resposta del Govern

Reg. 88978 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-13986/10 us 
informo del següent:

El centres educatius de primària i secundària de la ciu-
tat de Barcelona el curs 2014-2015 són els mateixos 
que el curs 2013-2014.

Barcelona, 31 d’octubre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts als alumnes de les llars d’in-
fants municipals de Barcelona
Tram. 314-13987/10

Resposta del Govern
Reg. 88979 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a les preguntes parlamentàries 314-13987/10, 
314-13990/10, i 314-13993/10 us informo del següent:

El Govern de la Generalitat i les quatre diputacions 
catalanes van signar el 8 de juliol de 2014 els acords 
per destinar 34.264.088 euros a les despeses de funci-
onament de les escoles bressol municipals per als cur-
sos 2013-2014 i 2014-2015. Aquests diners provenen 
de l’aportació que les diputacions han de fer per llei al 
pla general del PUOSC (Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya).

Barcelona, 31 d’octubre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació econòmica destinada als 
alumnes de les escoles de música munici-
pals de Barcelona per al curs 2013-2014 i la 
previsió per al curs 2014-2015
Tram. 314-13988/10

Resposta del Govern
Reg. 88980 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a les preguntes parlamentàries 314-13988/10 i 
314-13989/10, us informo del següent:
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D’acord amb l’establert en la darrera Resolució sobre 
l’orientació política general del Govern, mitjançant la 
Comissió Mixta es va crear un grup de treball, format 
per representants de la Federació de Municipis de Ca-
talunya, de l’Associació Catalana de Municipis, i del 
Departament d’Ensenyament, dels ensenyaments no 
reglats de música de les Corporacions Locals, per tal 
de proposar un sistema de finançament per a aquests 
centres, i definir de nou el concepte d’ajut.

La decisió sobre els acords proposats pel grup de tre-
ball de la Comissió Mixta està pendent.

Pel que fa als Conservatoris de música municipals, 
el Departament d’Ensenyament com a administració 
educativa, ha col·laborat en els últims anys i continua 
col·laborant en el finançament dels cost del funciona-
ment ordinari d’aquests, tenint en compte les disponi-
bilitats pressupostàries.

Barcelona, 31 d’octubre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació econòmica destinada al 
funcionament de les escoles de música mu-
nicipals de Barcelona per al curs 2013-2014 i 
la previsió per al curs 2014-2015
Tram. 314-13989/10

Resposta del Govern
Reg. 88980 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13988/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació econòmica destinada al 
funcionament de les llars d’infants munici-
pals de Barcelona per al curs 2013-2014 i la 
previsió per al curs 2014-2015
Tram. 314-13990/10

Resposta del Govern
Reg. 88979 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13987/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació econòmica en concepte de 
beques de menjador per a alumnes de cen-
tres públics de Barcelona el curs 2013-2014
Tram. 314-13991/10

Resposta del Govern
Reg. 88981 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-13991/10 us 
informo del següent:

El Consorci d’Educació de Barcelona va aportar 
6.000.000 € del seu pressupost ordinari per a ajuts de 
menjador per als alumnes escolaritzats als centres pú-
blics de la ciutat de Barcelona el curs 2013-2014. El 
pressupost ordinari del Consorci d’Educació de Barce-
lona és finançat per la Generalitat de Catalunya i per 
l’Ajuntament de Barcelona.

Barcelona, 31 d’octubre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes de construcció de diver-
sos instituts a Barcelona
Tram. 314-13992/10

Resposta del Govern
Reg. 88982 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-13992/10 us 
informo del següent:

Els centres programats són els instituts Viladomat, 
Vallcarca, Fluvià, Fabra i Coats, i Angeleta Ferrer, i 
tenen calendari provisional de creació i inici, en fun-
ció de les necessitats d’escolarització, l’Institut Vila-
domat (curs 2016-2017), l’Institut Fluvià (curs 2016-
17) i l’Institut Fabra i Coats (curs 2018-19).

La ubicació definitiva dels centres amb calendari de 
creació i inici és la següent:

– Institut Viladomat: c/ Viladomat amb Consell de Cent
– Institut Fluvià: c/ Fluvià, 60-68
– Institut Fabra i Coats: c/ Sant Adrià, 20
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El Departament d’Ensenyament ja disposa del sòl cor-
responent per a cadascun dels tres instituts amb calen-
dari de creació i inici.

Els pressupostos del Departament d’Ensenyament in-
clouran la inversió per als tres instituts amb calendari 
de creació i inici, en la data necessària per a l’actuació 
prevista.

El Consorci d’Educació de Barcelona disposa de pres-
supost per a la construcció de mòduls provisionals, per 
a aquest tres instituts amb calendari de creació i inici, 
en cas que fos necessari.

Barcelona, 31 d’octubre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els imports pendents de transferir a 
l’Ajuntament de Barcelona o a l’Institut Mu-
nicipal d’Educació de Barcelona destinats a 
les llars d’infants municipals
Tram. 314-13993/10

Resposta del Govern
Reg. 88979 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13987/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació de les plantilles de les 
llars d’infants de titularitat de la Generalitat 
a Barcelona
Tram. 314-13995/10

Resposta del Govern
Reg. 88983 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-13995/10 us 
informo del següent:

El 21 de juny de 2013 la directora de Serveis del De-
partament d’Ensenyament va comunicar que la Co-
missió d’Ordenació de les Llars d’Infants del Depar-
tament d’Ensenyament havia considerat adequada 
l’optimització de les plantilles del personal de la cate-
goria ajudant de cuina - netejador/a. Una de les mesu-
res a implementar era la no renovació dels contractes 
amb empreses de serveis i la conseqüent redistribució 
de les dotacions de plantilla existents per a donar ser-
vei amb personal propi a totes les llars d’infants de 
Catalunya.

A Barcelona només tenia contractació d’empresa per 
al servei de neteja la Llar d’Infants L’Airet. El con-
tracte amb aquesta va rescindir-se amb efectes del 31 
d’agost de 2013, i es va modificar la plantilla en la ca-
tegoria ajudant de cuina - netejador/a: 

Nom del centre Plantilla 
2012-2013

Plantilla 
2013-2014

Diferència

Llar Infants  
El Vuit 3 2 -1
Llar Infants  
L’Airet* 0 4* +4
Llar Infants  
La Gavina 3 3 0
Llar Infants  
El Mar 3 3 0
Llar Infants  
Cascavell 4 3 -1

Total 13 15 +2

* Rescissió de contracte d’empresa i increment de 4 dotacions de 
plantilla.

En termes generals, la plantilla de la categoria ajudant 
de cuina - netejador/a de les Llars d’Infants de Barce-
lona, s’ha vist incrementada en 2 dotacions.

La resta de categories professionals que presten ser-
veis a les Llars d’Infants (personal educador, oficial 1a 
cuiner/a i oficial 1a manteniment) no s’ha vist afectada 
i continua sent la mateixa que el curs 2012-2013.
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La plantilla de les cinc llars d’infants de Barcelona 
gestionades per Consorci d’Educació de Barcelona per 
al curs 2014-2015 és la següent: 

Centre Districte P0 P1 P2

Llar d’infants Cascavell Sant Martí 0 0 0
Llar d’infants La Gavina Sants-Montjuïc 0 4
Llar d’infants El Mar Sant Andreu 10 10
Llar d’infants El Vuit Sant Martí 0 0 0
Llar d’infants L’Airet Nou Barris 3 6 0 

Barcelona, 31 d’octubre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’aules d’acollida per als 
menors immigrants a Barcelona
Tram. 314-14050/10

Resposta del Govern
Reg. 88985 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-14050/10 us 
informo del següent:

El curs 2013-2014 hi hagut 158 aules d’acollida als 
centres públics i concertats de la ciutat.

El nombre d’alumnes de les aules d’acollida de la ciu-
tat de Barcelona el curs 2013-2014 ha estat de 3.560, 
dels quals 1.339 tenen el castellà com a llengua ma-
terna.

El curs 2014-2015 hi ha 149,5 aules d’acollida als cen-
tres públics i concertats de la ciutat.

Barcelona, 31 d’octubre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Nom del centre Educador/a Oficial 1a 
cuiner/a

Oficial 1a  
manteniment

Ajudant cuina/ 
netejador

Total

Llar Infants El Vuit 4 1 1 2 8
Llar Infants L’Airet 12 1 1 4 18
Llar Infants La Gavina 5 1 1 3 10
Llar Infants El Mar 7 1 1 3 12
Llar Infants Cascavell 8 1 1 3 13

Total 36 5 5 15 61

L’única modificació és la disminució d’una educadora 
a la Llar Infants El Vuit, a causa de la disminució sig-
nificativa de la matrícula.

Barcelona, 31 d’octubre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de llars d’infants de titulari-
tat de la Generalitat a Barcelona
Tram. 314-13996/10

Resposta del Govern
Reg. 88984 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-13996/10 us 
informo del següent:

El nombre de places d’educació infantil de primer ci-
cle en llars d’infants de titularitat de la Generalitat de 
Catalunya a la ciutat de Barcelona el curs 2014-2015 
és la següent: 

Centre Districte Places

Llar d’infants Cascavell Sant Martí 65
Llar d’infants La Gavina Sants-Montjuïc 48
Llar d’infants El Mar Sant Andreu 59
Llar d’infants El Vuit Sant Martí 35
Llar d’infants L’Airet Nou Barris 109

 La distribució de les sol·licituds que no s’han pogut 
atendre a les llars d’infants de titularitat de la Genera-
litat de Catalunya a la ciutat de Barcelona el curs 2014-
2015 és la següent: 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de centres educatius que 
s’han adherit al programa Escoles Verdes 
durant el primer semestre del 2014
Tram. 314-14069/10

Resposta del Govern
Reg. 88986 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-14069/10 us 
informo del següent:

El 2013-2014 24 nous centres educatius de la ciutat de 
Barcelona s’han incorporat al programa Agenda 21 
Escolar.

Barcelona, 31 d’octubre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de nens atesos als centres 
i equipaments d’atenció a la infància i l’ado-
lescència de Barcelona en data del 30 de 
juny de 2014
Tram. 314-14090/10

Resposta del Govern
Reg. 89010 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-14090/10 us 
informo que el nombre d’infants i adolescents atesos 
pels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
de la ciutat de Barcelona durant el període de gener a 
juny de 2014 és de 2.969.

Barcelona, 31 d’octubre de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes de prospeccions sísmi-
ques a la zona del golf del Lleó i del cap de 
Creus
Tram. 314-14189/10

Resposta del Govern
Reg. 89703 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-14189/10 us 
informo del següent:

El setembre de 2011 va entrar al Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat (DTES) el document ambiental del 
projecte Campaña sísmica en áreas libres del Golfo de 
León, frente a las costes de Catalunya y Baleares, pro-
cedent de la Direcció General d’Avaluació Ambiental 
del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí. 
Calia determinar si aquest projecte, promogut per Sea-
bird Exploration, s’havia de sotmetre a una avaluació 
d’impacte ambiental (AIA). El projecte s’ubica en el 
territori en la Conca de València en el Mar Mediterra-
ni, entre les Illes Balears i la frontera marítima amb la 
zona francesa del Golf de Lleó.

El febrer de 2012, la Subdirecció General d’Avaluació 
Ambiental (SGAA) del DTES va informar que el pro-
jecte s’havia de sotmetre a una AIA.

El febrer de 2013 el MAGRAMA va enviar al DTES 
l’estudi d’impacte ambiental (EIA) del projecte per fer 
les valoracions oportunes.

El maig de 2013, la SGAA va informar, en síntesi, que 
es consideraven adequades les mesures proposades a 
l’EIA presentat per tal de compatibilitzar el projecte 
amb la preservació dels valors naturals de la zona.

El desembre de 2013, el MAGRAMA va enviar al 
DTES el projecte Anàlisis Ambiental de los Trabajos 
de sísmica 2D en el Mar Balear, promogut per Spec-
trum Geo Limited, per tal de determinar si era ne-
cessària una AIA. L’àrea on s’ha fet l’estudi per fer la 
prospecció sísmica és la part oest del mar Mediterrani, 
concretament va des de la part nord de la costa catala-
na, fins el sud per la part oest de les Illes Balears.

El gener del 2014, la SGAA va informar que aquest es-
tudi també havia de passar una AIA perquè era de les 
mateixes característiques del que ja s’havia informat, 
encara que abasta un territori més ampli que l’anterior.

La finalitat dels dos projectes és fer una prospecció 
sísmica mitjançat dades de refracció i reflexió per co-
nèixer la geologia del fons marí, concretament l’es-
tructura i l’estratigrafia de les capes sedimentàries so-
ta del fons esmentat, perquè companyies petrolíferes 
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internacionals valorin el potencial petrolier d’aquesta 
part del Mar Mediterrani.

Els principals efectes potencials són els acústics sobre 
la fauna, especialment els cetacis. Per reduir-los, els 
promotors realitzen les prospeccions d’acord amb la 
recomanació de JNCC guidelines for minimising risk 
of disturbance and injury to maine mammals from se-
ismic survey d’agost de 2010. Així mateix, les tortu-
gues poden veure’s afectades per col·lisió amb strea-
mers, flotadors i boies. Els peixos i l’avifauna es veuen 
afectades pel soroll de les embarcacions. No es preve-
uen efectes sobre les rutes marítimes dels vaixells i no 
consten afeccions a caladors de pesca, si bé en la zona 
es captura la gamba roja. Per minimitzar aquests efec-
tes el promotor proposa mesures correctores.

Un altre projecte de prospecció sísmica, va entrar al 
Departament el novembre del 2012 ubicat a la zona de 
Casablanca al Sud de Tarragona: Trabajos Sísmica 3D 
en la costa de Tarragona. L’estudi d’impacte ambien-
tal associat al projecte va ser informat per la Direcció 
General de Polítiques Ambientals en data 5 de febrer 
de 2013.

De la mateixa manera que els anteriors projectes, l’ob-
jecte és obtenir informació sobre les estructures geolò-
giques del subsòl de la zona prospectada. El mètode es 
basa en una emissió del polsos acústics des d’una em-
barcació, dins d’una àrea predefinida i sistemes d’hi-
dròfons mitjançant els quals es registren els ecos pro-
duïts amb la finalitat d’obtenir el model tridimensional 
de les estructures. Els hidròfons són arrossegats amb 
unes estructures conegudes com streamers.

Els impactes potencials són els mateixos que els des-
crits abans i s’apliquen les mateixes mesures correc-
tores i durant la campanya es segueixen les recoma-
nacions de JNCC guidelines for minimising risk of 
disturbance and injury to maine mammals from se-
ismic surveys d’agost de 2010 i ACCOBAMS (Agree-
ment on the Conservation of Cetaceans of Black Sea, 
Mediterranean Sea and contiguos Atlantic Area).

Finalment el 26 de juny de 2014 el Ministeri d’Agri-
cultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) 
va sol·licitar l’informe per determinar l’abast i contin-
gut de l’EIA del projecte Sondeos desde la plataforma 
Casablanca: Rodaballo Este 1, Casablanca Oeste 1 a 3, 
el qual es va emetre el 17 de setembre de 2014.

La compatibilitat de les prospeccions i dels sondejos 
sísmics amb les propostes (LIC) s’analitza durant el 
procés d’avaluació d’impacte ambiental dels diversos 
projectes presentats. Les declaracions d’impacte am-
biental respectives elaborades pel MAGRAMA s’han 
de pronunciar sobre la viabilitat ambiental del projec-
te i l’afecció sobre els llocs d’importància comunitària 
(LIC) proposats.

Cal destacar que l’administració de Generalitat, pel 
que fa a les competències ambientals i dins la trami-

tació de la declaració d’impacte ambiental, intervé en 
aquests processos sense cap mena de capacitat deci-
sòria, aportant informes tècnics i condicions de des-
envolupament de l’activitat, que han de ser tinguts en 
compte per part de l’administració ambiental estatal 
però que no són de caràcter vinculant. Òbviament, una 
situació de manca competencial com aquesta implica 
una nul·la capacitat d’intervenció en la planificació i la 
autorització tant de l’exploració com de l’explotació 
dels recursos d’hidrocarburs que puguin existir davant 
les costes catalanes.

Barcelona, 4 de novembre de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre d’empreses adherides 
a projectes de cooperació al desenvolupa-
ment per mitjà del projecte «Cooperes?» del 
2012 ençà
Tram. 314-14193/10

Resposta del Govern
Reg. 88997 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta conjunta a les preguntes escrites, amb núme-
ro de tramitació 314-14193/10 a 314-14199/10, ambdu-
es incloses, en relació amb el projecte «Cooperes?», us 
trameto, en document annex, la informació facilitada 
per la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Euro-
pea.

Barcelona, 4 de novembre de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

El Projecte de Foment de la Cooperació al Desenvo-
lupament - «Cooperes?» té com a objectiu facilitar un 
espai de trobada entre les ONGDs i les organitzacions 
empresarials a través d’una pàgina web on es fa difusió 
dels projectes de cooperació al desenvolupament vali-
dats tècnicament per l’Agència Catalana de Coopera-
ció al Desenvolupament (ACCD) amb la finalitat de 
promoure la col·laboració amb les organitzacions em-
presarials. Aquest projecte es crea en concertació en-
tre l’ACCD i el Consell General de Cambres de Cata-
lunya amb l’objectiu de generar nous mecanismes per 
a la recerca de finançament per als projectes que han 
acreditat suficient solvència tècnica a criteri de l’Agèn-
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cia. Ambdues institucions han fet seguiment d’aquest 
conveni per valorar els avenços de la col·laboració.

La plataforma web permet a les ONGDs i a les orga-
nitzacions empresarials posar-se en contacte direc-
tament sense necessitar intervenció de l’ACCD. Tot i 
així, aquesta ha estat partícip d’algunes d’aquestes re-
lacions, com per exemple l’establerta entre la coopera-
tiva Abacus amb la Fundació Contes pel Món que van 
acordar una campanya conjunta.

La difusió del projecte «Cooperes?» es va fer a través 
de la pàgina web de l’Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament i de notes de premsa enviades al 
mitjans de comunicació, sense cap cost, i d’una pre-
sentació del web a la Llotja de Mar.

La pàgina web http://www.cooperes.cat/ ofereix in-
formació de 15 projectes a l’Àfrica subsahariana, 13 
projectes a l’Amèrica central i l’Amèrica del Sud, 
11 projectes a la regió Mediterrània, i 18 projectes 
d’Educació per al Desenvolupament; a més, inclou la 
descripció de la iniciativa, l’entitat executora i l’im-
port sol·licitat.

Roger Albinyana i Saigí
Secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de projectes de cooperació 
al desenvolupament duts a terme per mitjà 
del projecte «Cooperes?» del 2012 ençà
Tram. 314-14194/10

Resposta del Govern
Reg. 88997 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14193/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes de cooperació al desen-
volupament duts a terme per mitjà del pro-
jecte «Cooperes?» del 2012 ençà
Tram. 314-14195/10

Resposta del Govern
Reg. 88997 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14193/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’actuacions de cooperació 
al desenvolupament impulsades per l’Agèn-
cia Catalana de Cooperació al Desenvolupa-
ment per mitjà del projecte «Cooperes?» del 
2012 ençà
Tram. 314-14196/10

Resposta del Govern
Reg. 88997 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14193/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions de cooperació al des-
envolupament impulsades per l’Agència Ca-
talana de Cooperació al Desenvolupament 
per mitjà del projecte «Cooperes?» del 2012 
ençà
Tram. 314-14197/10

Resposta del Govern
Reg. 88997 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14193/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la difusió dels projectes validats per 
l’Agència Catalana de Cooperació al Desen-
volupament per mitjà del projecte «Coope-
res?» del 2012 ençà
Tram. 314-14198/10

Resposta del Govern
Reg. 88997 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14193/10.

http://www.cooperes.cat/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les organitzacions empresarials que 
han contactat amb organitzacions no gover-
namentals per al desenvolupament per mitjà 
del projecte «Cooperes?» del 2012 ençà
Tram. 314-14199/10

Resposta del Govern
Reg. 88997 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14193/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les instruccions donades als serveis 
territorials del Departament d’Ensenyament 
amb relació a la gestió directa del servei de 
menjador escolar
Tram. 314-14492/10

Resposta del Govern
Reg. 89596 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-14492/10 us 
informo del següent:

La gestió dels menjadors escolars s’ha delegat als con-
sells comarcals d’acord amb l’establert en el Decret 
219/1989, d’1 d’agost, de delegació de competències de 
la Generalitat a les comarques en matèria d’ensenya-
ment, i en els convenis signats pels consells comarcals 
i el Departament d’Ensenyament on s’estableix l’ac-
ceptació per part dels consells comarcals de la gestió 
dels serveis de menjador escolar.

La gestió dels menjadors escolars correspon en ter-
mes generals als consells comarcals, que poden fer-ho 
directament o en col·laboració amb els Ajuntaments. 
També, d’acord amb l’establert a l’article 5 del Decret 
219/1989, d’1 d’agost és poden signar convenis i con-
tractes amb entitats públiques i privades (com és el cas 
de les AMPA) per a la gestió del servei de menjador 
escolar.

Només en el cas que algun consell comarcal no ha-
gi acceptat la gestió de servei de menjador esco-
lar, d’acord amb l’establert a l’article 11 del Decret 
160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei 
escolar de menjador als centres docents públics de ti-
tularitat del Departament d’Ensenyament, correspon 
als directors/es dels serveis territorials d’Ensenyament 
la gestió d’aquest, i en cas que es consideri convenient 

poden cedir-la als directors dels centres docents cor-
responents.

Barcelona, 4 de novembre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la sol·licitud de l’associació de mares 
i pares de l’Escola Mar Nova, de Premià de 
Mar (Maresme), de fer la gestió directa del 
menjador escolar
Tram. 314-14493/10

Resposta del Govern
Reg. 89597 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a les preguntes parlamentàries 314-14493/10, 
314-14494/10 i 314-1495/10, us informo del següent:

Els articles 3 i 4 del Decret 160/1996, de 14 de maig 
pel qual es regula el servei escolar de menjador als 
centres docents públics de titularitat del Departament 
d’Ensenyament estableix que abans de la prestació del 
servei de menjador en un centre docent, el Consell Es-
colar ha de sol·licitar autorització al corresponent Ser-
vei Territorial d’Ensenyament i la sol·licitud ha d’anar 
acompanyada d’un pla de funcionament que ha d’ha-
ver estat aprovat pel Consell Escolar del Centre cor-
responent.

Les modalitats en la gestió del servei estan establertes 
a l’article 10 del Decret 160/1996, de 14 de maig i no fa 
cap referència als Consells Escolars.

Atès que l’escola Mar Nova de Premià de Mar va 
presentar en el seu moment el pla de funcionament i 
aquest va ser aprovat pel director dels Serveis Terri-
torials d’Ensenyament al Maresme - Vallès Oriental, 
ja s’ha donat compliment a l’establert en el Decret 
160/1996.

La competència en la gestió del servei de menjador 
escolar de l’Escola Mar Nova la té delegada el Con-
sell Comarcal del Maresme, la qual s’exerceix d’acord 
amb l’establert al Decret 160/1996. Els Serveis Terri-
torials d’Ensenyament al Maresme - Vallès Oriental 
no intervenen en la gestió d’aquest.

També us informo que la comunitat educativa no ha 
de donar el seu consentiment perquè el Departament 
d’Ensenyament signi un conveni amb una altra admi-
nistració per la delegació de la gestió de determinats 
servei escolars no obligatoris. El Decret 160/1996, de 
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14 de maig, estableix que el posicionament de les fa-
mílies es garantirà a traves dels representats d’aques-
tes en el sí del Consell Escolar del centre educatiu en 
qüestió.

Barcelona, 4 de novembre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment del Decret 160/1996, 
relatiu al servei escolar de menjador, en el 
cas de l’Escola Mar Nova, de Premià de Mar 
(Maresme)
Tram. 314-14494/10

Resposta del Govern
Reg. 89597 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14493/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la no-renovació del Conveni d’adhesió 
al Servei Educatiu i Social de Menjador dels 
Centres Escolars de la Comarca del Mares-
me per part de l’Escola Mar Nova, de Premià 
de Mar (Maresme)
Tram. 314-14495/10

Resposta del Govern
Reg. 89597 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14493/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions atorgades pel Consell 
General de l’Esport del 2012 ençà
Tram. 314-14506/10

Resposta del Govern
Reg. 88687 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta conjunta a les preguntes parlamentàries, amb 
número de tramitació 314-14506/10 a 314-14509/10, 

ambdues incloses, us trameto, en document annex, 
la informació facilitada per la Secretaria General de 
l’Esport.

Barcelona, 3 de novembre de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

L’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, ge-
neral de subvencions, estableix que els òrgans admi-
nistratius concedents han de publicar en el diari oficial 
corresponent, i en els termes que es fixin per regla-
ment, les subvencions concedides amb expressió de la 
convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al 
qual s’imputin, el beneficiari, la quantitat concedida i 
la finalitat o finalitats de la subvenció.

L’apartat 3 de l’esmentat article, estableix que no és 
necessària la publicació al diari oficial de l’Adminis-
tració competent la concessió de les subvencions entre 
altres casos, quan els imports de les subvencions con-
cedides, individualment considerades, siguin d’una 
quantia inferior als 3.000 euros. Tanmateix, el mateix 
article 18.3 c determina que, en aquest cas, les bases 
reguladores han de preveure la utilització d’altres pro-
cediments que, d’acord amb les seves especials carac-
terístiques, quantia i nombre, assegurin la publicitat 
dels beneficiaris.

Per tant, us faig saber que el Consell Català de l’Es-
port, d’acord amb l’article 18 de la Llei 38/2003, ha pu-
blicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
les subvencions concedides amb expressió de la con-
vocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual 
s’imputin, i d’acord amb l’article 18.3 ha fet la precep-
tiva publicitat a través de la pàgina web de la Secreta-
ria General de l’Esport.

Per tot això, tenint en compte que les vostres sol-
licituds d’informació referents a la convocatòria i con-
cessió de subvencions és pública, us adreço als mit-
jans de publicitat esmentats per accedir a les dades en 
qüestió.

Respecte dels imports de les subvencions pendents de 
liquidació, us fem avinent que aquests corresponen al 
20% de les subvencions concedides donat que el seu 
pagament, un cop abonada la bestreta del 80%, està 
condicionat a l’acreditació del 100% de justificació i a 
la seva revisió. Un cop verificat que les justifica cions 
són correctes, es tramiten els corresponents docu-
ments comptables i es fa efectiu el pagament en funció 
de la disposició de fons que autoritza el departament 
d’Economia i Coneixement.

Ivan Tibau i Ragolta
Secretari General
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions del Consell General 
de l’Esport liquidades el 2014
Tram. 314-14507/10

Resposta del Govern
Reg. 88687 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14506/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions del Consell General 
de l’Esport pendents de liquidar
Tram. 314-14508/10

Resposta del Govern
Reg. 88687 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14506/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sol·licituds de subvenció adreça-
des al Consell General de l’Esport pendents 
d’adjudicació
Tram. 314-14509/10

Resposta del Govern
Reg. 88687 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14506/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els estudis relatius a l’esport fets per 
la Generalitat
Tram. 314-14510/10

Resposta del Govern
Reg. 88688 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta escrita, amb número de trami-
tació 314-14510/10, sobre els estudis relatius a l’esport 
fets per la Generalitat, us trameto, en document annex, 

la informació facilitada per la Secretaria General de 
l’Esport.

Barcelona, 3 de novembre de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

El Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sec-
tor públic, estableix l’obligatorietat dels òrgans de con-
tractació de totes les administracions públiques i les en-
titats incloses en el seu àmbit d’aplicació, de comunicar 
al Registre Públic de Contractes, per mitjans electrònics, 
informàtics o telemàtics i per a la seva inscripció, les da-
des bàsiques dels contractes adjudicats, com també, si 
s’escau, les seves modificacions, pròrrogues, variacions 
de terminis o de preu, l’import final i extinció.

D’acord amb el que estableix la Disposició addicional 
segona del Decret 309/2011, de 12 d’abril de 2011, pel 
qual es regula el Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de 
la Reforma de l’Administració, l’Oficina de Supervisió 
i Avaluació de la Contractació Pública realitza amb pe-
riodicitat semestral un informe referit al seguiment sis-
temàtic de l’evolució de la despesa destinada a la con-
tractació d’estudis i dictàmens realitzats en l’àmbit de 
l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

Aquesta informació es troba disponible al Portal de la 
Transparència de la Generalitat de Catalunya, http://
www.transparencia.gencat.cat/

Per tot això, tenint en compte que la vostra sol·licitud 
d’informació referent als estudis fets per la Generalitat 
de Catalunya sobre l’esport és pública, us adreço als 
mitjans de publicitat esmentats per accedir a les dades 
en qüestió.

Ivan Tibau i Ragolta
Secretari General

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de l’estudi «Impacte econòmic 
de la independència de Catalunya en l’es-
port del país»
Tram. 314-14513/10

Resposta del Govern
Reg. 88689 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar respos-
ta a la pregunta escrita, amb número de tramitació 314-
14513/10, sobre el cost de l’estudi «Impacte econòmic 
de la independència de Catalunya en l’esport del país», 

http://www.transparencia.gencat.cat/
http://www.transparencia.gencat.cat/
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us trameto, en document annex, la informació facilitada 
per la Secretaria General de l’Esport.

Barcelona, 30 d’octubre de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

L’estudi «Impacte econòmic de la independència de 
Catalunya en l’esport del país» no ha tingut cap cost 
per a la Generalitat de Catalunya.

Ivan Tibau i Ragolta
Secretari General

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació econòmica amb la Platafor-
ma Pro Seleccions Esportives Catalanes
Tram. 314-14514/10

Resposta del Govern
Reg. 88697 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta escrita, amb número de trami-
tació 314-14514/10, sobre la relació econòmica amb la 
Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes, us 
trameto, en document annex, la informació facilitada 
per la Secretaria General de l’Esport.

Barcelona, 3 de novembre de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

El Consell Català de l’Esport atorga una subvenció 
anual a la Plataforma Proseleccions Esportives Cata-
lanes per tal de col·laborar en les activitats de promo-
ció pública, social i popular en favor de la projecció 
internacional de l’esport català i el reconeixement de 
les seleccions esportives catalanes en l’àmbit interna-
cional, respectant en tot cas l’àmbit propi d’actuació i 
la iniciativa que correspon a les federacions esporti-
ves de Catalunya. Atès el seu caràcter subvencional, 
aquesta aportació està subjecta al règim de control i 
seguiment previst al capítol IX del Decret Legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya i 
a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de sub-
vencions.

Ivan Tibau i Ragolta
Secretari General

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació entre l’empresa operadora 
ATLL, SA i l’adjudicatària ATLL Concessio-
nària de la Generalitat de Catalunya, SA
Tram. 314-14600/10

Resposta del Govern
Reg. 89004 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-14600/10 us 
informo del següent:

Actualment l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) no té 
constància que hi hagi hagut facturació entre Aigües 
Ter Llobregat Societat Concessionària de la Generali-
tat de Catalunya SA (ATLLSCGCSA) i l’empresa ope-
radora (ATLL, SA).

Tot i així, la Generalitat està analitzant la petició d’au-
torització formulada per Aigües Ter Llobregat Socie-
tat Concessionària de la Generalitat de Catalunya SA 
per a la contractació de l’Empresa operadora ATLL, 
SA (segons preveu la clàusula 18.6 del Plec de condi-
cions administratives particulars) per a l’execució dels 
treballs d’operació i manteniment.

Per tant, en la mesura que la Generalitat no ha resolt la 
petició d’autorització esmentada, l’ACA considera que 
no és procedent la facturació entre ambdues societats.

En concret, la Generalitat està analitzant si d’acord 
amb el marc legal d’aquest tipus de contracte i allò 
que estableix el Plec de clàusules administratives par-
ticulars del contracte de concessió d’Aigües Ter Llo-
bregat concessionària, hi ha algun impediment de ti-
pus jurídic, per poder atendre aquesta petició. Un cop 
analitzada aquesta qüestió prèvia, l’autorització de la 
Generalitat de Catalunya s’haurà d’efectuar tenint en 
consideració els aspectes següents:

– Que la prestació del servei no suposi:

• Una disminució de la facultat de control i supervisió 
de la Generalitat.

• Un increment de costos que puguin repercutir en ta-
rifa.

• Una disminució de la qualitat del servei públic que 
es presta.

• Una pèrdua de drets dels treballadors amb relació als 
drets existents en el moment de formalitzar-se el con-
tracte de concessió.

En relació amb la pregunta sobre el benefici net 
d’ATLLSCGCSA, informem que la projecció del 
compte de resultats inclosa en la proposició econòmi-
ca presentada per l’empresa adjudicatària preveia un 
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benefici net de 13.226.000 € per a l’any 1. Finalment, 
d’acord amb els comptes anuals d’ATLLCGCSA cor-
responents a l’exercici 2013, el seu benefici net ha estat 
de 14.513.000 €, tal com mostra el Compte de Pèrdues 
i Guanys.

La Generalitat no té coneixement de les variacions de 
salari del personal laboral de la Concessionària, doncs 
d’acord amb el que estableix el Plec de clàusules ad-
ministratives particulars del Contracte de Concessió, 
la societat concessionària no està obligada a informar 
a la Generalitat de les modificacions en els salaris dels 
treballadors ni en el del seu personal directiu.

Barcelona, 3 de novembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inspeccions de treball que s’han 
fet el primer semestre del 2014
Tram. 314-14601/10

Resposta del Govern
Reg. 89704 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a les preguntes parlamentàries amb NT. 314-
14601/10, 314-14602/10 i 314-14603/10 us informo del 
següent:

A Catalunya existeix un sistema d’Inspecció de Tre-
ball amb dues organitzacions inspectores: la que de-
pèn de la Generalitat de Catalunya, Inspecció de 
Treball de Catalunya (ITC) i la dependent de l’Admi-
nistració General de l’Estat, Inspecció de Treball i Se-
guretat Social (ITSS).

Les competències de la Generalitat en matèria d’ins-
pecció són les relatives a relacions laborals, segure-
tat i salut laboral i ocupació i estrangers. En el cas de 
l’Administració General de l’Estat és la seguretat so-
cial. Per aquest motiu, els inspectors i subinspectors 
adscrits a la Generalitat de Catalunya realitzen prin-
cipalment actuacions en matèria competència de la 
Generalitat i els inspectors i subinspectors adscrits a 
l’AGE les actuacions principals són en matèria de se-
guretat social. Si bé, aquests funcionaris, tant d’una 
com d’altra administració, poden realitzar la totalitat 
de les competències del sistema (segons els acords de 
transferència).

No disposem del número d’empreses però sí de les or-
dres de servei realitzades globalment. A cada ordre de 
servei poden correspondre vàries actuacions en dife-

rents matèries i una mateixa empresa pot ser objecte 
de diferents ordres de servei.

Les dades que oferim corresponen a la totalitat del sis-
tema, tal com les ofereix l’aplicació informàtica cor-
responent i fan referència al número d’ordres de ser-
vei finalitzades en el període de gener a agost indicat 
i s’ha de tenir en compte l’exposat al paràgraf anterior 
(vegeu l’annex I).

Respecte a la planificació d’actuacions sistemàtiques 
que la Inspecció de Treball ha dut a terme per verifi-
car l’acompliment de la normativa laboral, assenyalar 
que l’activitat planificada prevista, tot i el seu volum, 
constitueix només una part de l’activitat de la Inspec-
ció, i es complementa amb l’activitat derivada de peti-
ció o denúncia, que segueix constituint una bona part 
de l’activitat total. Així doncs, les actuacions previstes 
(en número d’ordre de serveis) per a l’any 2014, tant 
planificada com per demanda externa són: Seguretat 
i Salut, 13.788; Relacions Laborals, 10.392; Ocupació 
i Estrangeria, 8.427 i en matèria de Seguretat Social, 
l’activitat planificada i per demanda externa prevista 
per part de l’Administració General de l’Estat a Cata-
lunya és de 19.741 ordres de servei.

Barcelona, 4 de novembre de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la planificació d’actuacions sistemàti-
ques d’inspecció de treball per a verificar el 
compliment de la normativa laboral
Tram. 314-14602/10

Resposta del Govern
Reg. 89704 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14601/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inspeccions de treball del 2014
Tram. 314-14603/10

Resposta del Govern
Reg. 89704 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14601/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuntaments que tenen subvenci-
ons per a projectes de cooperació al des-
envolupament pendents de cobrament del 
2010 ençà
Tram. 314-14652/10

Resposta del Govern
Reg. 88998 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta escrita, amb número de trami-
tació 314-14652/10, sobre els ajuntaments que tenen 
subvencions per a projectes de cooperació al desenvo-
lupament pendents de cobrament del 2010 ençà, us tra-
meto, en document annex, la informació facilitada per 
la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea.

Barcelona, 4 de novembre de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Els ajuntaments i els projectes per als anys sol·licitats, 
són els següents: Ajuntament de Cerdanyola (Projec-
te de capacitació d’entitats de migrants de Cerdanyola 
per a la identificació i execució de projectes de code-
senvolupament), Ajuntament de Vic (Segona fase del 
procés de codesenvolupament a Vic i Senegal), Ajun-
tament de Lleida (Programa de codesenvolupament 
del Municipi de Lleida –fase III–) i Ajuntament de 
Manlleu (Capacitar a les entitats de la ciutat i del país 
d’origen per tal de definir un projecte concret de code-
senvolupament).

Els imports pendents, corresponents a l’any 2011, són 
d’un total de 166.523,44 euros.

Cal tenir en compte que l’actual Govern de la Gene-
ralitat ha hagut de fer front, en matèria de cooperació, 
a un important deute contret l’any 2010, especialment 
mitjançant els programes pluriennals, en un moment 
d’importants limitacions econòmiques i pressupostà-

ries. Tanmateix, s’ha fet i s’està fent un esforç notable 
per fer front als compromisos adquirits.

Roger Albinyana i Saigí
Secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les organitzacions no governamen-
tals i les entitats que tenen subvencions per 
a projectes de cooperació al desenvolupa-
ment pendents de cobrament del 2010 ençà
Tram. 314-14653/10

Resposta del Govern
Reg. 88999 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta escrita, amb número de tramita-
ció 314-14653/10, sobre les organitzacions no governa-
mentals i les entitats que tenen subvencions per a pro-
jectes de cooperació al desenvolupament pendents de 
cobrament del 2010 ençà, us trameto, en document an-
nex, la informació facilitada per la Secretaria d’Afers 
Exteriors i de la Unió Europea.

Barcelona, 4 de novembre de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Les entitats i els projectes que tenen imports pen-
dents de pagament per als anys sol·licitats són les se-
güents: Facultad Latinoamericana de Ciencias Soci-
ales –FLACSO– (Planificació participativa i creació 
de xarxes de coneixement per a la transversalització 
de la participació i de la plurinacionalitat en la con-
secució del Buen Vivir a l’Equador –II–), Universi-
tat Bolívia –UNIBOL– (Creació Institut Investigaci-
ons de la cultura i llengua aimara –IICLA–), ACNUR 
(Ajuda Humanitària a l’Est del Txad: Accés a l’aigua 
potable pels/les Refugiats/des sudanesos/es i les co-
munitats d’acollida), Fundació Privada Futbol Club 
Barcelona (Consolidació Centre Solidari per l’educa-
ció i l’Esport, Xics Marroc), Servei Civil Internacio-
nal de Catalunya –SCI - CATALUNYA– (Reforçar la 
cultura de la no-violència i el treball voluntari entre 
el jovent palestí, a partir de la revalorització de la se-
va identitat entre Jerusalem i Cisjordània - Palestina), 
COOPERACCIÓ (Dones de Mali: Drets Sexuals i Re-
productius de les dones), Associació Catalana d’Engi-
nyeria sense Fronteres (Programa d’aigua i sanejament 
i enfortiment institucional de la UNAC al districte de 
Funhalouro –Moçambic–), Medicus Mundi Catalunya 
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(Homologació de les infraestructures, equipaments, i 
procediments de treball segons les Normes de Bones 
Pràctiques d’Elaboració, del laboratori de producció de 
medicaments Embarek Fakala, amb la finalitat de mi-
llorar l’accés i disponibilitat de medicaments a la po-
blació de campaments de refugiats sahrauís a Tindouf), 
Associació Entrepobles (Autogestió social i econòmica 
de 30 comunitats agrupades en ORCONES), ACSUR - 
Asociación para la Cooperación con el Sur de las Se-
govias (Sensibilització contra la violència de gènere 
i promoció de la participació de les dones al territori 
Palestí ocupat), Red de Consumo Solidario (Suport a 
la participació de les organitzacions socials de l’Equa-
dor i Bolívia en els seus processos constituents i post-
constituents per l’elaboració de polítiques a favor de la 
Sobirania Alimentària –2a Fase–), Brigades Interna-
cionals de Pau de Catalunya (Acompanyament i pre-
sència internacional per a la protecció de defensors/
es de Drets Humans a Colòmbia, Guatemala i Mèxic), 
Fundación Ayuda en Acción (Programa «Catalunya es 
mou per la igualtat»), VETERMON - Veterinarios sin 
Fronteras (Creació de cadenes de vida i enfortiment 
del teixit associatiu comunitari a la regió de Teso, 
Uganda - Fase IV), VETERMON - Veterinarios sin 
Fronteras (Promoció i defensa d’un model de desen-
volupament sostenible i propi de les comunitats cam-
peroles i indígenes del nord amazònic de Bolívia. Fa-
se 2), Fundació INTERMON OXFAM (Apoderament 
social, econòmic i polític de les dones pastoralistes i 
agropastoralistes a la regió somalí), OIM - Organitza-
ció Internacional per a les Migraciones (Participació 
en el finançament del projecte del Fons Europeu de 
Retorn «LER-Linked efforts for reintegration between 
the two shores - Unint esforços per a la reintegració 
entre les dues ribes»).

Els imports pendents de pagament per cada any són 
els següents: 2011 (405.000 euros), 2012 (132.315 eu-
ros), 2013 (1.413.900 euros) i 2014 (20.000 euros, a 
31/07/2014).

Està previst al llarg del darrer trimestre de l’exercici 
reconèixer l’obligació de pagament de la darrera anua-
litat corresponent als programes 2010-2014, un cop re-
budes les justificacions de les subvencions atorgades, 
segons la normativa vigent.

Cal tenir en compte que l’actual Govern de la Gene-
ralitat ha hagut de fer front, en matèria de cooperació, 
a un important deute contret l’any 2010, especialment 
mitjançant els programes pluriennals, en un moment 
d’importants limitacions econòmiques i pressupostà-
ries. Tanmateix, s’ha fet i s’està fent un esforç notable 
per fer front als compromisos adquirits.

Roger Albinyana i Saigí
Secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis pluriennals per a projec-
tes de cooperació al desenvolupament sig-
nats amb organitzacions no governamentals 
i altres entitats el 2010
Tram. 314-14654/10

Resposta del Govern
Reg. 89000 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta escrita, amb número de trami-
tació 314-14654/10, sobre els convenis pluriennals per 
a projectes de cooperació al desenvolupament signats 
amb organitzacions no governamentals i altres entitats 
el 2010, us trameto, en document annex, la informa-
ció facilitada per la Secretaria d’Afers Exteriors i de la 
Unió Europea.

Barcelona, 4 de novembre de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Les dades sobre les entitats i els convenis plurianuals 
que es van signar el 2010 són les següents:

Bloc 1:

ACSUR - Las Segovias Catalunya (Enfortiment de 
l’organització, el pensament polític, les estratègies i el 
lideratge de les dones organitzades de Guatemala i Ni-
caragua, per al ple exercici de la seva ciutadania-Nica-
ragua i Guatemala), ACSUR - Las Segovias Catalunya 
(Sensibilització contra la violència de gènere i promo-
ció de la participació de les dones al territori Palestí 
ocupat-Palestina), ACSUR - Las Segovias (Veus Do-
nes Sud: promovent els sabers de les dones i feministes 
del Nord i del Sud-Catalunya), Alternativa Intercam-
bio con Pueblos Indígenas / Alternativa. Intercanvi 
amb Pobles Indígenes (Millora del control sostenible 
dels recursos naturals i la protecció del territori an-
cestral del poble Quechua de la conca del riu Pastaza  
–Perú), Alternativa Intercambio con Pueblos Indíge-
nas/ Alternativa. Intercanvi amb Pobles Indígenes 
(Sensibilització, formació i promoció del dret al ter-
ritori, el dret a la diversitat cultural i el dret a la con-
sulta dels pobles indígenes a través de l’audiovisual-
Catalunya), Arquitectes s/ Fronteres (Programa de 
capacitació i reforç de la xarxa sanitària de la Direc-
ció Provincial de la Salut d’Inhambane (DPS-I) per a 
la implantació i millora de sistemes de suport a la in-
formació per a la presa de decisions, ampliació de la 
cobertura de les prestacions sanitàries bàsiques entre 
les capes més desfavorides de la població i implan-
tació i millora de sistemes adequats de tractament i 
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eliminació de residus mèdics-Moçambic), Associació 
Catalana d’Enginyeria sense Fronteres - ESF (Progra-
ma d’aigua, sanejament i enfortiment institucional de 
la UNAC al Districte de Funhalouro-Moçambic), As-
sociació Catalana d’Enginyeria sense Fronteres - ESF 
(El dret humà a l’aigua i el sanejament-Catalunya), 
Associació Catalana per la Pau (Enfortint la defensa 
dels drets humans als Llanos Orientales-Colòmbia), 
Associació Catalana per la Pau (Recerca, elaboració 
d’estratègies i sensibilització per l’acompliment de la 
legalitat internacional i el respecte als drets humans 
en el conflicte entre Palestina i Israel-Catalunya), As-
sociació Entrepobles (Atenció, justícia i reparació per 
a les dones rurals i urbanes víctimes de violència du-
rant i després del conflicte armat intern al Perú), Asso-
ciació Entrepobles (Autogestió social i econòmica de 
30 comunitats agrupades en ORCONES-Guatemala), 
Associació Entrepobles (El futur a les nostres mans: 
estratègia d’educació/acció cap a una sostenibilitat ac-
tiva enfront la crisis global-Catalunya), Brigades In-
ternacionals de Pau de Catalunya (Acompanyament 
i presència internacional per a la protecció de defen-
sors/es de Drets Humans a Colòmbia, Guatemala i 
Mèxic), CIEMEN –Centre Internacional Escarré per 
a les Minories Ètniques i les Nacions– (Foment de la 
cooperació entre els actors internacionals que treba-
llen pels drets col·lectius dels pobles-Catalunya), Coo-
peracció (Dones de Mali: Drets sexuals i reproductius 
de les dones-República de Mali), Cooperacció (Suport 
a l’exigibilitat del dret a una vida lliure de violènci-
es per a les dones víctimes en quatre departaments de 
Colòmbia), Cooperacció (Comunitat virtual per la ges-
tió del coneixement en gènere i desenvolupament-Ca-
talunya), Farmacèutics Mundi (Augmentar la consci-
enciació i la implicació de la població catalana sobre 
les problemàtiques que dificulten el dret a la salut a 
l’Àfrica-Catalunya), Fundació Ajuda en Acció (Aigua 
potable i sanejament bàsic amb pràctiques d’higiene i 
capacitats locals millorades per a les comunitats ru-
rals de la Woreda de Decha, zona de Kaffa, SNNPRS-
Etiòpia), Fundació Ajuda en Acció (Programa «Cata-
lunya es mou per la igualtat»-Catalunya), Fundació 
Intermón Oxfam (Apoderament social, econòmic i 
polític de les dones pastoralistes i agropastoralistes a 
la regió somalí-Etiòpia), Fundació Intermón Oxfam 
(Ciutadania Activa per unes Polítiques Públiques més 
Justes-Nicaragua), Fundació Intermón Oxfam (Ge-
nerant ciutadania activa a Catalunya: procés de sen-
sibilització, enfortiment de capacitats de mobilització 
i incidència política per a la transformació social-Ca-
talunya), Fundació Privada Desenvolupament Comu-
nitari (Conflictes, mediació i pobresa: educant en la 
pau per al desenvolupament sostenible. El cas de la 
sota-regió oest de l’Àfrica de l’oest-Catalunya), Fun-
dació Privada Ulls del Món (Programa Ulls de Mo-
çambic 2010-2013-Moçambic), Institut de Drets Hu-
mans de Catalunya (Els drets humans i la cooperació 
al desenvolupament: estratègies de consolidació-Ca-
talunya), Lliga dels Drets dels Pobles (Els conflictes 

oblidats dels Grans Llacs i del Caucas Nord-Catalu-
nya), Medicus Mundi Catalunya (Enfortiment d’estra-
tègies per millorar el reconeixement i els serveis de 
salut sexual i reproductiva en el municipi de Riberal-
ta - Bolívia), Medicus Mundi Catalunya (Homologació 
de les infraestructures, equipaments, i procediments 
de treball segons les normes de bones pràctiques d’ela-
boració, del laboratori de producció de medicaments 
Embarek Fakala, amb la finalitat de millorar l’ac-
cés i disponibilitat de medicaments a la població de 
campaments de refugiats sahrauís a Tinduf-Sàhara), 
Moviment per la Pau, el Desarmament i la Llibertat-
Catalunya –MPDL, Catalunya– (Millora del sistema 
descentralitzat de residus i sanejament ambiental als 
campaments de refugiats sahrauís de Tinduf-Sàhara), 
Observatorio de Derechos Humanos-DESC (Drets so-
cials emergents, una eina per revertir les des igualtats 
Nord/Sud: el dret a la ciutat i a la sobirania alimen-
tària-Catalunya), Servei Civil Internacional– Catalu-
nya –SCI, Catalunya– (Reforçar la cultura de la no-
violència i el treball voluntari entre el jovent palestí, a 
partir de la revalorització de la seva identitat entre Je-
rusalem i Cisjordània-Palestina), VETERMON –Ve-
terinaris s/ Fronteres– (Creació de cadenes de vida i 
enfortiment del teixit associatiu comunitari a la regió 
de Teso, Uganda-Fase IV.-República d’Uganda), VE-
TERMON –Veterinaris s/ Fronteres– (Promoció i de-
fensa d’un model de desenvolupament sostenible i pro-
pi de les comunitats camperoles i indígenes del nord 
amazònic de Bolívia. Fase 2), VETERMON –Veteri-
naris s/ Fronteres– (Els impactes negatius del sistema 
agroexportador. Treball local dins les ciutats de Tarra-
gona i Lleida per a la transformació global-Catalunya), 
Xarxa de Consum Solidari EC (Suport a la participa-
ció de les organitzacions socials de l’Equador i Bolívia 
en els seus processos constituents i post-constituents 
per l’elaboració de polítiques a favor de la sobirania 
alimentària –2a. Fase-), Xarxa de Consum Solida-
ri (Comerç just i consum crític i agroecològic des de 
la perspectiva de la sobirania alimentària-Catalunya), 
Xarxa de l’Observatori del Deute en la Globalització 
(Cap a un consens dels agents de cooperació sobre les 
finances per al desenvolupament. Perspectives i alter-
natives d’un finançament més responsable, sobirà i de-
mocràtic-Catalunya),

Bloc 2:

Alternativa Intercambio con Pueblos Indígenas / Al-
ternativa. Intercanvi amb Pobles Indígenes (Millora 
de les capacitats d’implementació de l’Educació Maia 
Bilingüe Intercultural en el sistema educatiu guate-
malenc, a través de la formació i la incidència polí-
tica), ASDHA - Associació per als Drets Humans a 
l’Afganistan (Sensibilització, mobilització i recerca 
cap a la construcció d’un discurs social i polític so-
bre l’Afganistan que impliqui una pau amb justícia per 
davant del discurs dominant d’avui centrat en la segu-
retat i la militarització del país), Associació Catalana 
d’Enginyeria sense Fronteres - ESF (Enfortiment de 
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les capacitats locals per l’exercici i defensa dels drets 
humans i la gestió ambiental sostenible en el marc de 
les indústries extractives a Perú i Equador), Creu Roja 
a Catalunya (Seguretat alimentària a la població dels 
Keeles 03 i 05 de la Woreda de Menz Gera-Etiòpia), 
Fundació per la Pau (Avançant cap al control d’armes 
i el desarmament), Fundació Privada Futbol Club Bar-
celona (Consolidació Centre Solidari per l’educació i 
l’esport, Xics Marroc), Fundació Privada UBUNTU 
(El paper de la societat civil internacional i la preo-
cupació pel desenvolupament en l’actual context inter-
nacional. Cap a una conscienciació i mobilització de 
la ciutadania per un món més just), Fundació Privada 
Ulls del Món (Programa Ulls del Sàhara 2010-2012. 
Suport integral a l’atenció oftalmològica i òptica de la 
població Saharauí-Sàhara), Fundación Save The Chil-
dren (Programa promoció i defensa dels drets dels in-
fants –Fases IV, V i VI-), Fundación Hazloposible (De 
la comunicació a l’acció! Canalsolidari.org com a ei-
na decisiva de sensibilització, reflexió i mobilització), 
Justícia i Pau (Mobilització social per unes finances 
ètiques), Justícia i Pau (XX Trobada de Barcelona: En-
fortint el moviment per la pau català i europeu), Nova-
Centre per a la Innovació Social (Procés d’elaboració 
participativa del Consens de Barcelona sobre alterna-
tives interculturals a globalització neoliberal-Catalu-
nya), Servei Civil Internacional– Catalunya –SCI, Ca-
talunya– (Jovent com a constructor de pau: un itinerari 
pel foment de la cultura de la noviolència, el voluntari-
at i l’activisme - Catalunya).

Les entitats i els projectes que es van novar són els 
corresponents al Bloc 1. L’import total d’aquests pro-
jectes ascendeix a 17.955.317,29 euros, dividit en 
cinc anualitats (2010-2014). L’import total de l’anu-
alitat 2010 és de 6.046.495,43 euros, el de l’anuali-
tat 2011 és de 2.124.000 euros, el de l’anualitat 2012 
és de 4.021.003,43 euros, el de l’anualitat 2013 és de 
2.010.501,72 euros, i l’import previst de l’anualitat 
2014 és de 2.010.501,72 euros.

En relació amb la situació de pagament, la primera i se-
gona anualitat s’ha pagat al 100%. Respecte a la terce-
ra anualitat, s’ha pagat el 97’36% i respecte a la quarta 
anualitat s’ha pagat el 68’39%. Està previst al llarg del 
darrer trimestre de l’exercici reconèixer l’obligació de 
pagament de la darrera anualitat corresponent als pro-
grames 2010-2014, un cop rebudes les justificacions de 
les subvencions atorgades, segons la normativa vigent.

Cal tenir en compte que l’actual Govern de la Gene-
ralitat ha hagut de fer front, en matèria de cooperació, 
a un important deute contret l’any 2010, especialment 
mitjançant els programes pluriennals, en un moment 
d’importants limitacions econòmiques i pressupostà-
ries. Tanmateix, s’ha fet i s’està fent un esforç notable 
per fer front als compromisos adquirits.

Roger Albinyana i Saigí
Secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el procediment d’anul·lació dels con-
venis pluriennals signats entre l’Agència Ca-
talana de Cooperació al Desenvolupament 
i les organitzacions no governamentals el 
2010
Tram. 314-14655/10

Resposta del Govern
Reg. 89001 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta escrita, amb número de trami-
tació 314-14655/10, sobre el procediment d’anul·lació 
dels convenis pluriennals signats entre l’Agència Ca-
talana de Cooperació al Desenvolupament i les orga-
nitzacions no governamentals el 2010, us trameto, en 
document annex, la informació facilitada per la Secre-
taria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea.

Barcelona, 4 de novembre de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Els convenis plurianuals signats el 27 de desembre 
de 2010 amb les ONGD beneficiàries dels programes 
2010-2012 no es van anul·lar sinó que van ser modifi-
cats mitjançant un conveni signat l’octubre del 2013, 
tal i com s’estableix en la clàusula primera i el tercer 
apartat de l’onzena del nou conveni. A tal efecte, el 
procediment que es va seguir va ser el de consensuar 
amb cadascuna de les entitats que van voler renovar 
el conveni, una modificació de les condicions d’exe-
cució, seguiment, justificació i pagament de la subven-
ció, així com també les condicions en què s’havien de 
desenvolupar l’avaluació tècnica i l’auditoria final del 
programa.

Cal tenir en compte que l’actual Govern de la Gene-
ralitat ha hagut de fer front, en matèria de cooperació, 
a un important deute contret l’any 2010, especialment 
mitjançant els programes pluriennals, en un moment 
d’importants limitacions econòmiques i pressupostà-
ries. Tanmateix, s’ha fet i s’està fent un esforç notable 
per fer front als compromisos adquirits.

Roger Albinyana i Saigí
Secretari

http://www.hacesfalta.org/noticias/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els imports pagats a les organitzaci-
ons no governamentals per l’Agència Cata-
lana de Cooperació al Desenvolupament el 
2012
Tram. 314-14656/10

Resposta del Govern
Reg. 89002 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta escrita, amb número de tramita-

ció 314-14656/10, sobre els imports pagats a les orga-
nitzacions no governamentals per l’Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament el 2012, us trame-
to, en document annex, la informació facilitada per la 
Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea.

Barcelona, 4 de novembre de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Del llistat d’entitats detallat a la resposta conjunta a 
les preguntes escrites, amb número de tramitació 314-
01863/10 a 314-01866/10, ambdues incloses, a conti-
nuació es detalla el pagament per a cada entitat i el 
concepte: 

Entitat Concepte Import (€)

Acció per una ciutadania solidària convocatòries  60.000,00 
Fundació privada Africa viva convocatòries  75.000,00 
Alternativa. Intercanvi amb Pobles Indígenes convocatòries 130.000,00  
ANUE convocatòries  20.000,00  
Arquitectos Sin Fronteras - Demarcación de Cataluña convocatòries  22.000,00 
ASDHA - Associació per als Drets Humans a l’Afganistan no concurrència pública  55.000,00 
ASDHA - Associació per als Drets Humans a l’Afganistan convocatòries  50.000,00  
Asociación europea de cooperación con Palestina convocatòries 115.000,00  
Assemblea de Cooperació per la Pau - ACPP convocatòries  50.200,00  
Associació Catalana d’Enginyeria sense Fronteres - ESF convocatòries 319.200,00  
Associació Catalana Desenvolupament i Cooperació, Lleida.cat convocatòries  7.000,00 
Associació Entrepobles convocatòries  20.000,00  
Associació Imago Barcelona convocatòries  10.000,00  
Associació Observatori de Drets Humans –DESC convocatòries  50.000,00  
Associació periodisme Fora de Quadre convocatòries  35.000,00  
Associació Senderi, Educació en Valors convocatòries  5.000,00 
Brigades Internacionals de Pau de Catalunya no concurrència pública  36.000,00  
Casal dels infants del Raval convocatòries  25.000,00  
Centre d’estudis africans convocatòries  25.000,00  
CIEMEN - Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions convocatòries  32.000,00  
Col·lectiu Maloka Colòmbia convocatòries  10.000,00  
Cooperacció convocatòries  40.000,00  
Coordinadora d’ONG solidàries i de sensibilització a les comarques Gironines - CEDRE no concurrència pública  71.400,00  
Creu Roja a Catalunya convocatòries 115.148,00  
Cooperación y desarrollo sostenible –DESOS opción sostenible convocatòries 100.000,00  
Dones per la llibertat i la democràcia convocatòries  60.000,00  
Farmacèutics Mundi convocatòries  24.000,00  
Federació Catalana d’ONDG - FCONGD no concurrència pública 222.000,00  
Federació Catalana d’ONDG per la PAU no concurrència pública  5.000,00  
Fons Català de Cooperació convocatòries 180.000,00 
Fundació Acció Contra la Fam convocatòries  10.000,00  
Fundació Ajuda en Acció convocatòries  70.000,00  
Fundació Aureli M. Escarre convocatòries  40.000,00  
Fundació Grup Tercer Món Mataró convocatòries  6.000,00  
Fundació Intered convocatòries  10.000,00  
Fundació Intermon Oxfam convocatòries  73.000,00  
Fundació Josep Comaposada convocatòries 128.000,00  
Fundació per la Pau convocatòries  98.000,00  
Fundació Comparte convocatòries  70.000,00  
Fundació Privada Contes pel Món convocatòries  85.000,00  
Fundació Privada Indera convocatòries 110.000,00  
Fundació privada Guné per a la infància i el codesenvolupament convocatòries  75.000,00  

Fascicle segon
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Entitat Concepte Import (€)

Fundació Privada Interarts per a la cooperació cultural internacional convocatòries  50.000,00  
Fundació Privada Mon 3 convocatòries  75.000,00  
Fundació Pau i Solidaritat CCOO convocatòries  35.000,00  
Fundació privada UBUNTU convocatòries  50.000,00  
Fundació privada Centre iniciatives i recerca (CIREM) convocatòries  85.000,00 
Fundació Salut i comunitat convocatòries 110.000,00  
Fundació Save The Children convocatòries  28.000,00  
Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social (SER.GI) convocatòries  25.000,00  
Fundación Calala Fonde de Mujeres convocatòries  45.000,00  
Fundación Internacional de Solidaridad compañia de Maria convocatòries  90.000,00  
UNICEF, comitè Catalunya convocatòries  30.000,00  
Grain, Fundació Privada convocatòries  25.000,00  
IGMAN - Acció solidària convocatòries  35.000,00  
Institut d’estudis sobre conflictes i acció humanitària (IECAH) no concurrència pública  10.000,00 
Lliga dels Drets dels Pobles convocatòries  25.000,00  
Mans Unides convocatòries 100.000,00  
Metges del món convocatòries  80.000,00  
Observatori de la Salut Visual convocatòries  12.000,00 
Paz con Dignidad convocatòries  50.000,00  
Planeta Salut convocatòries  20.000,00  
SETEM Catalunya no concurrència pública  60.000,00  
SETEM Catalunya convocatòries  55.000,00  
SICOM, solidaritat i comunicació convocatòries  22.000,00  
Sodepau convocatòries  90.000,00  
VETERMON (Veterinaris s/ Fronteres) convocatòries  12.000,00  
Xarxa de consum solidari convocatòries  80.000,00  
Xarxa Economia Solidària (XES) convocatòries  20.000,00 

 

Cal tenir en compte que l’actual Govern de la Gene-
ralitat ha hagut de fer front, en matèria de cooperació, 
a un important deute contret l’any 2010, especialment 
mitjançant els programes pluriennals, en un moment 
d’importants limitacions econòmiques i pressupostà-
ries. Tanmateix, s’ha fet i s’està fent un esforç notable 
per fer front als compromisos adquirits.

Roger Albinyana i Saigí
Secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de joves catalans que s’han 
apuntat al Sistema Nacional de Garantia Ju-
venil
Tram. 314-14658/10

Resposta del Govern
Reg. 89705 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a les preguntes parlamentàries amb NT. de 
la 314-14658/10 a la 314-14660/10 us informo del se-
güent:

La llista única de persones joves inscrites al sistema 
de Garantia Juvenil és una funcionalitat de l’aplica-
ció informàtica desenvolupada i gestionada pel Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad Social. La Genera-
litat accedeix de forma limitada a aquesta aplicació i 
des de que és operatiu el web, 10/09/2014, fins a da-
ta 23/10/2014 s’han inscrit 666 joves en el Sistema de 
Garantia Juvenil que pertanyen a l’àmbit territorial de 
Catalunya.

El desplegament de l’operativa de la Garantia Juvenil 
a Catalunya, té com a repte la instauració d’una xarxa 
d’acompanyament que faciliti als joves les transicions 
tant dins del sistema educatiu i entre aquest i el món 
laboral. Aquesta xarxa d’assessorament i orientació 
transversal a totes les etapes i moments vitals dels i de 
les joves, és la que ha de permetre actuar preventiva-
ment i minimitzar el temps que una persona jove pu-
gui estar sense formar-se o sense treballar.

A Catalunya s’establirà aquesta xarxa presencial de su-
port a la inscripció mitjançant una convocatòria amb 
un import previst de 1.200.000 euros, que suposaria 
la contractació d’uns 70 professionals, que podran re-
colzar el procés i informar d’aspectes genèrics al vol-
tant dels objectius i actuacions de la Garantia Juvenil 
a Catalunya. Aquesta xarxa actuarà a tot el territori de 
Cata lunya i es preveu que començarà a funcionar du-
rant l’últim trimestre de 2014. El desplegament s’ini-
ciarà a través de les oficines de Treball del SOC i de 
les oficines Joves del departament de Benestar Social 
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i Família i, paulatinament, s’anirà ampliant als ajunta-
ments i a totes les entitats que treballen amb el jovent.

Per reforçar aquesta xarxa impulsora, s’ha elaborat un 
Pla de comunicació específic per a la difusió del siste-
ma de la Garantia Juvenil que té per finalitat informar 
i incorporar al sistema de Garantia Juvenil tots els i les 
joves de fins a 25 anys, o menors de 30 anys en el cas 
de persones amb un grau de discapacitat igual o supe-
rior al 33%, sense ocupació, i que no desenvolupin cap 
procés de formació.

Aquest Pla, assegura la coordinació entre els ens i or-
ganismes referents de la Garantia Juvenil a Catalu-
nya i facilita les sinèrgies tot multiplicant l’efectivitat 
i l’eficiència en la seva aplicació i desenvolupament.

La Generalitat ha posat en funcionament el web de la 
Garantia Juvenil a Catalunya que té per finalitat no 
només difondre i informar al col·lectiu de joves, sinó 
també de facilitar-los tota la informació que requerei-
xen.

El Pla de difusió compta amb altres eines i canals a 
utilitzar per a la difusió com:

– Mitjans de comunicació tradicionals:
• Rodes de premsa
• Entrevistes i reportatges
• Articles d’opinió de tercers
• Reforç en mitjans específics
• Micro càpsules «La Generalitat informa», «012» i 

es pecífiques per a emissores de públic juvenil
• Material promocional / merchandising
• Publicitat convencional

– Comunicació online:
• Web pròpia (1) i xarxa web de Gencat
• Blocs
• Xarxes socials
• Canals audiovisuals online

A Catalunya, serà el Consell de Direcció del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (CDSOC) qui farà el segui-
ment i l’avaluació periòdica de la implantació de la 
Garantia Juvenil. A més, el grup de Treball d’Ocupa-
ció Juvenil del Consell de Relacions Laborals de Ca-
talunya, creat per donar compliment a la Resolució 
301/X de juliol del 2013 del Parlament de Catalunya 
sobre la situació de la joventut; serà informat periò-
dicament del desenvolupament de la Garantia Juvenil. 
També seran informats tots aquells àmbits i organis-
mes que es consideri oportú.

Tanmateix, el Sistema de Garantia Juvenil a Catalunya 
té previst el seu seguiment i la seva avaluació. Així, el 
Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil 
en España (PGJ_ESP) contempla la posada en marxa 
d’un sistema informàtic d’informació i gestió generals, 
que representarà el principal canal d’accés dels joves 
a les accions incloses dins la garantia juvenil. Aquest 
sistema generarà una base de dades única i comparti-
da, permetrà identificar els sol·licitants i les actuacions 

de què són objecte, així com la despesa d’aquestes ac-
tuacions.

Pel que fa a les persones ateses, a través d’aquest ins-
trument, es podrà monitoritzar la seva situació laboral 
al llarg del temps. A aquest efecte, està previst que la 
informació generada mitjançant aquest sistema sigui 
compatible amb les dades recollides en registres ad-
ministratius com els de la Seguretat Social i els propis 
de les autoritats educatives.

Pel que fa a les actuacions implementades, aquestes se-
ran igualment traçables mitjançant el mateix sistema 
informàtic, el qual garantirà l’acompliment de les con-
dicions de reemborsament del Fons Social Europeu.

D’acord amb les previsions fetes pel Fons Social Eu-
ropeu, es consideren tres terminis bàsics per a les ava-
luacions d’impacte en qüestió: desembre de 2015, de-
sembre de 2017 i desembre de 2018. Acompanyant els 
exercicis d’avaluació d’impacte previstos, i d’acord 
amb els terminis per a la realització d’avaluacions es-
tablerts pel Fons Social Europeu, es podran fer altres 
anàlisis de caràcter complementari. Aquestes anàlisis 
podran versar sobre alguns dels programes inclosos en 
la Garantia Juvenil a Catalunya, així com sobre el seu 
conjunt.

Barcelona, 4 de novembre de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la difusió del Sistema Nacional de Ga-
rantia Juvenil entre els joves catalans
Tram. 314-14659/10

Resposta del Govern
Reg. 89705 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14658/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mecanismes previstos de control 
i seguiment del Sistema Nacional de Garan-
tia Juvenil
Tram. 314-14660/10

Resposta del Govern
Reg. 89705 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14658/10.
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’evolució del nombre de judicis i 
sentències relacionats amb el cànnabis del 
2003 ençà
Tram. 314-16515/10

Resposta del Govern
Reg. 89770 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-16515/10 us 
trameto, en un document adjunt, l’informe elaborat per 
la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Jus-
tícia.

Barcelona, 5 de novembre de 2014

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre la reversió de l’Ordre BSF/130/2014
Tram. 310-00396/10

Anunci
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 89776 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 10.11.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del Govern de la Generali-
tat sobre la reversió de l’ORDRE BSF/130/2014, de 22 
d’abril, per la qual s’estableixen els criteris per determi-
nar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries 
de les prestacions de servei no gratuïtes i de les presta-
cions econòmiques destinades a l’atenció a la situació 
de dependència que estableix la Cartera de serveis so-
cials, i la participació en el finançament de les presta-
cions de servei no gratuïtes?

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2014

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el procés de privatització i adju-
dicació d’Aigües Ter-Llobregat
Tram. 310-00397/10

Anunci
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 89777 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 10.11.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’a-
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cord amb el que estableixen els articles 141 i 142 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre el procés de privatització i d’adjudicació de l’em-
presa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL), la resolu-
ció del Tribunal Suprem i la seva execució?

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2014

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les infraestructures viàries de la 
Catalunya central
Tram. 310-00398/10

Anunci
Laura Massana Mas, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 89788 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 10.11.2014

A la Mesa del Parlament

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 142 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 parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del Govern en relació a les 
infraestructures viàries de la Catalunya central?

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2014

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les infraestructures viàries del 
Bages
Tram. 310-00399/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 89789 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 10.11.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb 
les infraestructures viàries del Bages?

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la sentència del Tribunal Suprem 
amb relació a l’adjudicació d’Aigües Ter-Llo-
bregat
Tram. 310-00400/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 89790 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 10.11.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb 
la sentència del Tribunal Suprem que desestima l’anul-
lació de la decisió de l’Òrgan Administratiu de Recur-
sos Contractuals de Catalunya (OARCC) en relació 
amb l’adjudicació d’Aigües Ter Llobregat?

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el clúster químic de Tarragona
Tram. 310-00401/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 89793 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 10.11.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa al clús-
ter Químic de Tarragona?

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el nivell de qualitat dels hospi-
tals
Tram. 310-00402/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 89794 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 10.11.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina valoració fa el Govern sobre el nivell de qua-
litat dels hospitals catalans?

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el millorament de la carretera 
C-35 al pas per Sant Celoni (Vallès Oriental)
Tram. 310-00403/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 89795 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 10.11.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines mesures ha emprès el Govern de la Gene-
ralitat per a la millora de la C-35 al seu pas per Sant 
Celoni?

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el 9 de novembre
Tram. 310-00404/10

Anunci
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 89797 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 10.11.2014

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presen-
ta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple que tindrà lloc els dies 12 i 
13 de novembre de 2014.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina valoració fa el Govern de la Generalitat del 9 
de novembre?

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2014

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’impacte social de les retalla-
des en els serveis públics del 2010 ençà
Tram. 310-00405/10

Anunci
Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

Reg. 89801 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 10.11.2014

A la Mesa del Parlament

Quim Arrufat Ibáñez, portaveu adjunt del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 142 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Sobre l’impacte social de les retallades en els serveis 
públics des del 2010.

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2014

Quim Arrufat Ibáñez
Portaveu adjunt del Grup Mixt

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la lluita contra la pobresa ener-
gètica
Tram. 310-00406/10

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 89805 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 10.11.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del Govern per lluitar contra 
la pobresa energètica?

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les bases de dades utilitzades 
per al 9 de novembre
Tram. 310-00407/10

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 89806 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 10.11.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines han estat les bases de dades utilitzades pel 
Govern per al 9-N?

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política i social
Tram. 317-00232/10

Anunci
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 89607 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 10.11.2014

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 142 del Regla-
ment 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 parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del president de la Generali-
tat de Catalunya sobre la situació política i social que 
viu el país?

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2014

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt
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Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00233/10

Anunci
Albert Rivera Díaz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 89727 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 10.11.2014

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
142 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina valoració fa el Molt Honorable President de la 
Generalitat de la situació política a Catalunya?

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2014

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00234/10

Anunci
Marta Rovira i vergés, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 89775 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 10.11.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 142 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 aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina valoració fa el president de la Generalitat dels 
darrers esdeveniments polítics succeïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2014

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00235/10

Anunci
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 89787 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 10.11.2014

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 142 
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 aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina és l’opinió del president de la Generalitat en 
relació a l’actual situació política?

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2014

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00236/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 89791 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 10.11.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
142 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del Molt Honorable Presi-
dent de la Generalitat en relació amb la situació polí-
tica actual?

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00237/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 89792 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 10.11.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 142 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 parlamen-
tari: 

– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en 
relació als darrers esdeveniments de l’actualitat polí-
tica?

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00238/10

Anunci
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 89804 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 10.11.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 142 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Què opina el Molt Honorable President de la Gene-
ralitat de l’actual situació política a Catalunya?

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2014

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez
Presidenta del GP del PPC

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el servei d’escorta amb mossos d’es-
quadra de la família de Jordi Pujol i Soley en 
viatges a Andorra
Tram. 314-17584/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 88926 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– És cert que la Sra. Marta Ferrusola, en tant que dona 
del president de la Generalitat, era acompanyada per 
agents dels Mossos d’Esquadra, amb les seves armes 
reglamentàries, quan viatjava a Andorra?

– I als seus fills?

– En quants viatges els van acompanyar?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les raons que justifiquen el servei d’es-
corta amb mossos d’esquadra de la família 
de Jordi Pujol i Soley en viatges a Andorra
Tram. 314-17585/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 88927 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 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 aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines raons justificaven que els agents dels Mossos 
d’Esquadra acompanyessin a la Sra. Ferrusola i/o els 
seus fills en els seus viatges a Andorra?

– Els agents dels Mossos, en ocasions, s’adreçaven als 
agents que es trobaven en el control de la frontera per 
facilitar el pas del vehicle?

– Quines raons ho justificaven?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el personal docent adscrit a les esco-
les de màxima complexitat de Barcelona
Tram. 314-17586/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 88992 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

El 14 de maig de 2014 el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya va fer pública la rela-
ció de centres educatius classificats com de màxima 
complexitat.

Tal com preveu la Resolució ENS/906/2014, de 23 
d’abril en el apartat 4: 

«Abans de l’inici de cada curs escolar i als efectes 
de procedir a l’adjudicació de destinacions provisio-
nals al professorat i assignar, quan així s’estableixi, un 
nombre superior de dotacions en les seves plantilles 
de personal docent, el director general de Professorat 
i Personal de Centres Públics ha de fer pública, de for-
ma provisional i fins l’aprovació anual de les plantilles 
docents, la relació de centres educatius que tindran la 
consideració de centres d’especial dificultat ubicats 
en entorns socials i econòmics desfavorits classificats 
com de màxima complexitat especificats a l’apartat 
1.1.a.

Per al curs 2014-2015 tindran la consideració de di-
ficultat especial per estar ubicats en entorns socials i 
econòmics desfavorits els centres educatius que a l’en-

trada en vigor d’aquesta Resolució tenen la qualifica-
ció de centres d’atenció educativa preferent (CAEP), 
als efectes de procedir a l’adjudicació de destinacions 
provisionals al professorat per a incorporar-s’hi l’1 de 
setembre de 2014, i a l’assignació de dotacions de la 
plantilla.»

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quant personal docent s’ha adscrit a les escoles clas-
sificades de màxima complexitat als centres educatius 
de la ciutat de Barcelona segons la relació de centres 
publicada el 14 de maig de 2014? Desglossar aques-
ta informació per centre, personal i funció assignada?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estudi adjudicat per l’Autoritat del 
Transport Metropolità sobre la integració ta-
rifària
Tram. 314-17587/10

Formulació
Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

Reg. 89008 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Quim Arrufat Ibáñez, portaveu adjunt del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

Antecedents: 

Preguntes relatives a l’estudi Assistència tècnica a 
l’ATM en l’estudi de definició del model i processos 
necessaris per la definició del model tarifari, zonifica-
ció i avaluació econòmica per la integració tarifària de 
tot Catalunya.

El passat 3 d’octubre, l’Autoritat del Transport Me-
tropolità va adjudicar un estudi per definir el sistema 
d’integració tarifària que s’ha d’aplicar a Catalunya. 
Donat que el títol de l’informe i el contingut és molt 
similar al que va encarregar el aleshores Departament 
de Política Territorial d’Obres Públiques a finals del 
2008, formulem les següents preguntes: 

1. Si es licita una baixa temerària ja que l’empresa ad-
judicatària només ha de fer una actualització, com és 
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possible que l’actualització tinga un cost de més del 
doble que l’estudi original?

2. Per què al nou estudi no s’han desglossat les dades 
dels despeses de personal tal i com es fa l’estudi de 
2008? Quin és l’import desglossat per hores de perso-
nal necessari de l’estudi de 2014 de l’ATM?

3. El plec de l’estudi de l’ATM demana un anàlisi ex-
haustiu del sistema de transport actual. Aquestes da-
des la majoria són públiques o es troben en mans d’en-
titats públiques i per tant són fàcils d’aconseguir i es 
podria fer directament amb els funcionaris públics, 
sense cost afegit per a les modificacions. Com es justi-
fica el cost afegit d’una empresa externa?

4. Quin és el motiu de l’aparició d’un Annex I del Plec 
que fa referència a la T-Mobilitat?

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2014 

Quim Arrufat Ibáñez
Portaveu adjunt del Grup Mixt

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la col·laboració de Diplocat amb la 
productora Bonita Films en el documental 
L’últim partit
Tram. 314-17588/10

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 89612 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina ha estat la col·laboració del Diplocat amb el 
documental L’últim partit promogut per la productora 
Bonita Films?

– Quina és la motivació d’aquesta col·laboració?

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2014 

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la contractació de serveis a Indepen-
dent Diplomat per al 2014
Tram. 314-17589/10

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 89613 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’a-
cord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Ha contractat el Govern directament, o a través de 
qualsevol organisme que en depèn, nous serveis amb 
la organització Independent Diplomat addicionals als 
contractats durant l’any 2013, per a l’any 2014? Indicar 
organització contractant, vigència del contracte i im-
port del mateix.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2014 

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les pràctiques de tir amb arma curta 
dels Mossos d’Esquadra del 2010 ençà
Tram. 314-17590/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 89614 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Quin és el nombre de pràctiques de tir amb arma 
curta que han realitzat els Mossos d’Esquadra durant 
els anys 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les pràctiques de tir amb arma llarga 
dels Mossos d’Esquadra del 2010 ençà
Tram. 314-17591/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 89615 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el nombre de pràctiques de tir amb arma 
llarga que han realitzat els Mossos d’Esquadra durant 
els anys 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la munició de les pràctiques de tir dels 
Mossos d’Esquadra del 2010 ençà
Tram. 314-17592/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 89616 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quanta munició, i de quins calibres, ha estat utilit-
zada a les pràctiques de tir dels Mossos d’Esquadra els 
anys 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de robatoris en domicilis a 
Sant Vicenç de Montalt (Maresme) de l’agost 
ençà
Tram. 314-17593/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 89617 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Alícia Romero Lla-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el nombre de robatoris i furts en domicilis 
que s’han comès al municipi de Sant Vicenç de Mon-
talt durant els mesos d’agost, setembre, octubre i no-
vembre del 2014?

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2014 

Ferran Pedret i Santos Alícia Romero Llano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment de robatoris en domicilis a 
Sant Vicenç de Montalt (Maresme) de l’agost 
del 2013 ençà
Tram. 314-17594/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 89618 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Alícia Romero Lla-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’a-
cord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és l’increment de robatoris i furts en domicilis 
que s’han comès al municipi de Sant Vicenç de Mon-
talt des del mes d’agost del 2013 fins el moment?

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2014 

Ferran Pedret i Santos Alícia Romero Llano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes per a reduir el 
nombre de robatoris en domicilis a Sant Vi-
cenç de Montalt (Maresme)
Tram. 314-17595/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 89619 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Alícia Romero Lla-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’a-
cord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines mesures té previst emprendre el Govern 
per tal de resoldre l’increment de robatoris i furts 

en domicilis al municipi de Sant Vicenç de Mon-
talt?

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2014 

Ferran Pedret i Santos Alícia Romero Llano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures adoptades per a reduir el 
nombre de robatoris en domicilis a Sant Vi-
cenç de Montalt (Maresme)
Tram. 314-17596/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 89620 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Alícia Romero Lla-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– El Cos de Mossos d’Esquadra està portant a terme 
algunes actuacions per reduir els robatoris a Sant Vi-
cenç de Montalt? En cas afirmatiu, quins resultats es-
tan donant?

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2014 

Ferran Pedret i Santos Alícia Romero Llano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions dels Mossos d’Es-
quadra amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt per a reduir el nombre de robatoris
Tram. 314-17597/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 89621 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Alícia Romero Lla-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
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ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– El Cos de Mossos d’Esquadra, conjuntament amb 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, està realit-
zant alguna actuació conjunta per tal de resoldre la 
situació? En cas afirmatiu, quines actuacions i quan 
s’han portat a terme? S’ha reduït el nombre de robato-
ris a conseqüència de les actuacions dels Mossos d’Es-
quadra?

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2014 

Ferran Pedret i Santos Alícia Romero Llano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol per a visionar les imatges 
de les càmeres de seguretat de Sant Vicenç 
de Montalt (Maresme)
Tram. 314-17598/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 89622 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Alícia Romero Lla-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el protocol de visionat des de les càmeres de 
seguretat, temps real o de backup que s’està seguint a 
Sant Vicenç de Montalt?

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2014 

Ferran Pedret i Santos Alícia Romero Llano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’avaluació del Departament de Salut 
del Pla director de salut mental i addiccions 
del 2013 i les previsions per al 2014 i 2015
Tram. 314-17599/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 89624 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, di-
putada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina avaluació fa el Departament de Salut del pla 
director de Salut Mental i Addiccions el 2013 i quines 
són les accions per al 2014-2015?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2014 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’evolució del pressupost destinat a salut 
mental i addiccions en el període 2003-2014
Tram. 314-17600/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 89625 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, di-
putada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució del pressupost de salut 
mental i addiccions en el període 2003-2014, any a 
any, programa per programa?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2014 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del consum de psicofàrmacs 
del 2003 ençà
Tram. 314-17601/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 89626 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, di-
putada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució del consum de psicofàr-
macs en el període 2003-2014, any a any, en grups te-
rapèutics, nombre de pacients atesos, nombre d’enva-
sos i cost?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2014 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a l’atenció en cen-
tres de salut mental comunitària
Tram. 314-17602/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 89627 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, di-
putada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina és la llista espera (nombre de pacients i dies) 
per l’atenció en centres de salut mental comunitària a 
desembre de 2013 i juny de 2014, comparant amb els 
anys 2010, 2011 i 2012, a desembre i juny?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2014 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els protocols per als tractaments amb 
electroteràpies
Tram. 314-17603/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 89628 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, di-
putada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quins són els protocols per indicació d’electroteràpi-
es en els pacients amb determinades patologies men-
tals, indicant de si disposa d’indicadors de seguiment?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2014 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les malalties mentals en 
el període 2008-2013
Tram. 314-17604/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 89629 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, di-
putada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució de les malalties mentals en 
el anys de crisi 2008-2013, indicant trastorns més fre-
qüents, separant infantojuvenil i adults, per sexes?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2014 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les visites a psicòlegs, 
psiquiatres i infermeres psiquiàtriques en el 
sistema d’atenció primària
Tram. 314-17605/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 89630 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, di-
putada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha estat l’evolució de la consultoria de psi-
còleg, psiquiatra i infermeria psiquiàtrica a l’atenció 
primària des del seu inici, indicant la cobertura any a 
any, resultats (disminució de consultes, volum i cost de 
psicofàrmacs) i previsió de generalització?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2014 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el concurs de transport sanitari en 
curs
Tram. 314-17606/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 89631 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, di-
putada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quins motius i conseqüències previsibles aporten 
el Departament de Salut i el SEM per canviar en el 
concurs de transport sanitari en curs, regió per regió, 
sector per sector, vehicles intervenció ràpida (VIR), 

vehicles d’emergència amb infermeria i vehicles me-
dicalitzats?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2014 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les denúncies en matèria d’ocells 
fringíl·lids
Tram. 314-17607/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 89670 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Quantes denúncies han fet arribar els agents de l’au-
toritat al Departament competent en matèria de medi 
natural, en matèria d’ocells fringíl·lids? Especificació 
per Cos d’Agents Rurals, SEPRONA, altres cossos, 
desglossat per Serveis Territorials i per anys (darrers 
10 anys).

2. Quins han sigut els principals motius de denúncia?

3. Quantes d’aquestes denúncies han comportat ober-
tura d’expedient sancionador?

4. Quants s’han obert per infracció de la normativa de 
Caça i quants per la de Protecció dels Animals? Des-
glossat per Serveis Territorials i anys (darrers 10 anys).

5. Quins han sigut els principals motius de no obertura 
d’expedient sancionador?

6. Quants dels expedients sancionadors oberts, han 
acabat en imposició de sanció?

7. Quants han caducat?

8. Quants s’han arxivat per prescripció?

9. Quins han sigut els principals motius de caducitat i 
de prescripció?

10. Quin ha sigut l’import mitjà de la sanció? Desglos-
sat per normativa de caça o de protecció dels animals, 
per Serveis Territorials i anys (darrers 10 anys).
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11. Dels que han acabat amb imposició de sanció, 
quants s’han cobrat? Desglossat per Serveis Territori-
als i anys (darrers 10 anys).

12. Quins han sigut els principals motius de no cobra-
ment de les sancions?

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2014 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de casos en què s’ha ac-
tivat el protocol de detecció de malnutrició 
infantil al Baix Llobregat el 2014
Tram. 314-17608/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 89708 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin ha estat el nombre de casos on s’ha activat el 
protocol de detecció de la malnutrició infantil a cada 
un dels municipis de la comarca del Baix Llobregat el 
2014? (Desglossar per municipis i gènere)

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la via de detecció dels casos de mal-
nutrició infantil al Baix Llobregat
Tram. 314-17609/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 89709 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat la via de detecció de cada un dels ca-
sos de malnutrició infantil que hi ha hagut a cada un 
dels municipis de la comarca del Baix Llobregat?

– Quina ha estat l’administració pública de referència 
que hi ha intervingut en cada un dels casos?

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de beneficiaris de la presta-
ció per a joves extutelats del 2007 ençà
Tram. 314-17610/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 89710 i 89739 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el nombre de beneficiaris de la prestació per 
a joves extutelats de la Llei 13/2009, del 27 de juliol, 
de prestacions socials de caràcter econòmic que hi ha 
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hagut des de l’any 2007 al 2014? (Desglossar per any, 
gènere, edat i demarcació)

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de beneficiaris de la pres-
tació per al manteniment de les despeses de 
la llar dels cònjuges o familiars supervivents 
del 2007 ençà
Tram. 314-17611/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 89711 i 89739 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el nombre de beneficiaris de la prestació per 
al manteniment de les despeses de la llar dels cònjuges 
o familiar supervivents de la Llei 13/2009, del 27 de 
juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic des 
de que hi ha hagut des de l’any 2007 al 2014? (Des-
glossar per any, gènere, edat i demarcació)

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de beneficiaris de la pres-
tació complementària per a pensionistes de 
la modalitat no contributiva, per invalidesa o 
jubilació, del 2007 ençà
Tram. 314-17612/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 89712 i 89739 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el nombre de beneficiaris de la prestació com-
plementària per a pensionistes de la modalitat no con-
tributiva, per invalidesa o jubilació de la Llei 13/2009, 
del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter eco-
nòmic que hi ha hagut des de l’any 2007al 2014? (Des-
glossar per any, gènere, edat i demarcació)

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de beneficiaris de la presta-
ció per l’acolliment de menors tutelats per la 
Generalitat del 2007 ençà
Tram. 314-17613/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 89713 i 89739 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quin és el nombre de beneficiaris de la prestació per 
l’acolliment de menors d’edat tutelats per la Generali-
tat de la Llei 13/2009, del 27 de juliol, de prestacions 
socials de caràcter econòmic que hi ha hagut des de 
l’any 2007 al 2014? (Desglossar per any, gènere, edat 
i demarcació)

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de beneficiaris de la pres-
tació per a atendre necessitats bàsiques del 
2007 ençà
Tram. 314-17614/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 89714 i 89739 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el nombre de beneficiaris de la prestació per 
a atendre necessitats bàsiques de la Llei 13/2009, del 
27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econò-
mic que hi ha hagut des de l’any 2007 al 2014? (Des-
glossar per any, gènere, edat i demarcació)

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de la prestació per a joves ex-
tutelats del 2007 ençà
Tram. 314-17615/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 89715 i 89739 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin ha estat l’import que ha tingut la prestació per 
a joves extutelats de la Llei 13/2009, del 27 de ju liol, 
de prestacions socials de caràcter econòmic des de 
l’any 2007 al 2014?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de la prestació per al mante-
niment de les despeses de la llar dels cònju-
ges o familiars supervivents del 2007 ençà
Tram. 314-17616/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 89716 i 89739 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin ha estat l’import que ha tingut la prestació per 
al manteniment de les despeses de la llar dels cònjuges 
o familiars supervivents de la Llei 13/2009, del 27 de 
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juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic des 
de l’any 2007 al 2014?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de la prestació complemen-
tària per a pensionistes de la modalitat no 
contributiva, per invalidesa o jubilació, del 
2007 ençà
Tram. 314-17617/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 89717 i 89739 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin ha estat l’import que ha tingut la prestació 
complementària per a pensionistes de la modalitat 
no contributiva, per invalidesa o jubilació de la Llei 
13/2009, del 27 de juliol, de prestacions socials de ca-
ràcter econòmic des de l’any 2007al 2014?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de la prestació per l’acolli-
ment de menors tutelats per la Generalitat 
del 2007 ençà
Tram. 314-17618/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 89718 i 89739 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin ha estat l’import que ha tingut la prestació per 
l’acolliment de menors d’edat tutelats per la Genera-
litat de la Llei 13/2009, del 27 de juliol, de prestaci-
ons socials de caràcter econòmic des de l’any 2007al 
2014?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de la prestació per a atendre 
necessitats bàsiques del 2007 ençà
Tram. 314-17619/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 89719 i 89739 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin ha estat l’import que ha tingut la prestació per 
a atendre necessitats bàsiques de la Llei 13/2009, del 
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27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econò-
mic des de l’any 2007al 2014?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la quantitat mitjana destinada a les 
prestacions que estableix la Llei 13/2006, de 
prestacions socials de caràcter econòmic, 
del 2007 ençà
Tram. 314-17620/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 89720 i 89739 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat la quantia mitja destinada a cada una 
de les prestacions de la Llei 13/2009, del 27 de juli-
ol, de prestacions socials de caràcter econòmic des de 
l’any 2007 al 2014?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la despesa total de la prestació per a 
joves extutelats del 2007 ençà
Tram. 314-17621/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 89721 i 89739 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 

presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat la despesa total de la prestació per a 
joves extutelats de la Llei 13/2009, del 27 de juliol, de 
prestacions socials de caràcter econòmic des de l’any 
2007 al 2014?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la despesa total de la prestació per al 
manteniment de les despeses de la llar dels 
cònjuges o familiars supervivents del 2007 
ençà
Tram. 314-17622/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 89722 i 89739 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat la despesa total de la prestació per al 
manteniment de les despeses de la llar dels cònjuges 
o familiars supervivents de la Llei 13/2009, del 27 de 
juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic des 
de l’any 2007 al 2014?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la despesa total de la prestació com-
plementària per a pensionistes de la modali-
tat no contributiva, per invalidesa o jubilació, 
del 2007 ençà
Tram. 314-17623/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 89723 i 89739 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat la despesa total de la prestació com-
plementària per a pensionistes de la modalitat no con-
tributiva, per invalidesa o jubilació de la Llei 13/2009, 
del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter eco-
nòmic des de l’any 2007 al 2014?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la despesa total de la prestació per 
l’acolliment de menors tutelats per la Gene-
ralitat del 2007 ençà
Tram. 314-17624/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 89724 i 89739 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat la despesa total de la prestació per 
l’acolliment de menors d’edat tutelats per la Gene-

ralitat de la Llei 13/2009, del 27 de juliol, de presta-
cions socials de caràcter econòmic des de l’any 2007 
al 2014?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la despesa total de la prestació per a 
atendre necessitats bàsiques del 2007 ençà
Tram. 314-17625/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 89725 i 89739 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat la despesa total de la prestació per a 
atendre necessitats bàsiques de la Llei 13/2009, del 27 
de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic 
des de l’any 2007 ençà?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sancions als demandants d’ocupa-
ció que no van renovar la demanda el 2013
Tram. 314-17626/10

Formulació
Isabel vallet Sànchez, del Grup Mixt

Reg. 89734 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Isabel Vallet Sànchez, diputada del Grup Mixt, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, 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 parla-
mentari: 

El 25 d’abril de 2013 el Tribunal Constitucional en la 
seva sentència 104/2013 va retornar la competència 
sancionadora a la Generalitat de Catalunya. Això volia 
dir que des d’aquell moment la competència sanciona-
dora per a la no renovació de la demanda d’ocupació 
passava a ser de la Generalitat.

Això va ser així fins el 2 d’agost on d’acord amb el Re-
ial Decret Llei 11/2013 de 2 d’agost desapareixia la no 
renovació de la demanda com a fet sancionable.

Per a la informació que tenim dels mateixos deman-
dants, a hores d’ara ja han començat a arribar sancions 
als demandants d’ocupació que durant aquelles dates 
no van fer la renovació de la demanda d’ocupació.

En base a l’exposició dels fets formulem les següents 
preguntes: 

1. El govern sancionarà als demandants d’ocupació 
que durant aquell període del 2013 no haguessin reno-
vat la demanda d’ocupació?

2. En el cas que així ho faci, el govern és conscient que 
això pot donar situacions de gran vulnerabilitat pels 
aturats atès que possiblement molts d’ells actualment 
no tenen dret a cobrar cap prestació?

3. El govern és conscient que en el cas que volgués 
iniciar aquests processos sancionadors, aquesta recap-
tació aniria directament a les arques de l’Estat, i per 
tant aquesta gestió només li suposaria despeses i cap 
ingrés?

4. En el cas que el govern vulgui portar a terme aques-
ta recaptació; com té previst gestionar-la? Hi intervin-
dria alguna empresa externa en aquesta gestió?

5. En el cas que el govern volgués portar a terme 
aquests processos sancionadors; quines garanties pro-
cedimentals té previst establir per a garantir els drets 
de la ciutadania?

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2014 

Isabel Vallet Sànchez
Diputada del Grup Mixt

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de professionals sanitaris 
que hi ha als consultoris de Sant Vicenç de 
Montalt i Caldes d’Estrac i al CAP Sant An-
dreu de Llavaneres (Maresme)
Tram. 314-17627/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 89748 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Alícia Romero Llano, di-
putada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Des del mes d’agost i fins al mes d’octubre, el consul-
tori de Sant Vicenç de Montalt ha patit diverses re-
duccions horàries d’atenció als pacients degut a la no 
substitució d’una metgessa que estava de baixa per le-
sió, entre d’altres qüestions, fet que ha comportat una 
minva de l’atenció en aquests mesos d’estiu on la po-
blació augmenta degut a les segones residències i el 
turisme.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quants metges de medicina general, infermeres, pe-
diatres i llevadores hi ha consultoris locals de Sant Vi-
cenç de Montalt i Caldes d’Estrac i al CAP de Sant 
Andreu de Llavaneres, desglossat cadascun dels per-
fils professionals i per cadascun dels centres?

– Quin és l’horari d’atenció de cadascun dels perfils 
professionals citats en cadascun dels centres?

– Quants pacients s’atenen a l’any en cada un d’aquests 
centres, desglossat per perfils professionals?

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2014 

Núria Segú Ferré Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la cobertura de les baixes per malaltia 
dels professionals sanitaris dels consultoris 
de Sant Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac 
i del CAP Sant Andreu de Llavaneres (Ma-
resme)
Tram. 314-17628/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 89749 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Alícia Romero Llano, di-
putada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Des del mes d’agost i fins al mes d’octubre, el consul-
tori de Sant Vicenç de Montalt ha patit diverses re-
duccions horàries d’atenció als pacients degut a la no 
substitució d’una metgessa que estava de baixa per le-
sió, entre d’altres qüestions, fet que ha comportat una 
minva de l’atenció en aquests mesos d’estiu on la po-
blació augmenta degut a les segones residències i el 
turisme.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– S’han cobert les baixes per malaltia en els consulto-
ris locals de Sant Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac 
i al CAP de Sant Andreu de Llavaneres entre els me-
sos d’agost i octubre? Quina és la relació per cada cen-
tre i per perfil professional?

– Si la resposta és positiva, per què no s’ha cobert en el 
cas de la metgessa que va causar baixa per lesió, que té 
una població de referència de 1.600 pacients en aten-
ció de matí al CAP de Sant Andreu de Llavaneres?

– Si la resposta és negativa, quin ha estat el protocol 
perquè aquests pacients no es quedessin sense atenció? 
Quines derivacions s’han fet i quina és la valoració 
dels resultats?

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2014 

Núria Segú Ferré Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la cobertura de les vacances dels pro-
fessionals sanitaris dels consultoris de Sant 
Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac i del 
CAP Sant Andreu de Llavaneres (Maresme)
Tram. 314-17629/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 89750 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Alícia Romero Llano, di-
putada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Des del mes d’agost i fins al mes d’octubre, el consul-
tori local de Sant Vicenç de Montalt ha patit diverses 
reduccions horàries d’atenció als pacients degut a la no 
substitució d’una metgessa que estava de baixa per le-
sió, entre d’altres qüestions, fet que ha comportat una 
minva de l’atenció en aquests mesos d’estiu on la po-
blació augmenta degut a les segones residències i el 
turisme.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– S’han cobert els períodes de vacances del personal 
en els consultoris de Sant Vicenç de Montalt i Caldes 
d’Estrac i al CAP de Sant Andreu de Llavaneres? Qui-
na és la relació per cadascun dels centres i per perfils 
professionals?

– Si la resposta és positiva, quines han estat aquestes 
substitucions?

– Si la resposta és negativa, quin ha estat el protocol 
perquè aquests pacients no es quedessin sense aten-
ció? quines derivacions s’han fet? Quina és la valora-
ció dels resultats?

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2014 

Núria Segú Ferré Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC



18 de novembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 431

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures de l’Institut Català de la 
Salut per a cobrir les baixes per malaltia i les 
vacances dels professionals sanitaris
Tram. 314-17630/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 89751 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 11.11.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Alícia Romero Llano, di-
putada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Des del mes d’agost i fins al mes d’octubre, el consul-
tori local de Sant Vicenç de Montalt ha patit diverses 
reduccions horàries d’atenció als pacients degut a la no 
substitució d’una metgessa que estava de baixa per le-

sió, entre d’altres qüestions, fet que ha comportat una 
minva de l’atenció en aquests mesos d’estiu on la po-
blació augmenta degut a les segones residències i el 
turisme.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quines mesures empra l’ICS per tal de cobrir les 
baixes per malaltia i les vacances dels seus professio-
nals?

– Quines mesures preveu l’ICS-Atenció Primària per 
fer front a les necessitats sanitàries de municipis on es 
produeix un important increment poblacional al perío-
de estival? Com es van concretar a la comarca del Ma-
resme els anys 2013 i 2014?

– Existeix una dotació pressupostària específica per 
fer front a les dues contingències esmentades anterior-
ment? Quina i quin és el detall d’aquesta?

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2014 

Núria Segú Ferré Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC
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	Tram. 314-13904/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els elements de planificació de necessitat territorial de places i serveis de centre de dia en què s’ha basat l’adjudicació de places publicada en DOGC del 2 de juny de 2014
	Tram. 314-13905/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els arguments que avalen l’adjudicació de places i serveis de centre de dia publicada en DOGC del 2 de juny de 2014
	Tram. 314-13906/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els arguments que avalen l’adjudicació dels proveïdors de places i serveis de centre de dia publicada en el DOGC del 2 de juny de 2014
	Tram. 314-13907/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció de la construcció i la titularitat dels equipaments relatius a l’adjudicació de contractes de gestió d’obres i serveis socials publicada en el DOGC del 2 de juny de 2014
	Tram. 314-13908/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el mapa territorial de necessitats de places de centre de dia i de serveis emprat per a l’adjudicació publicada en el DOGC del 2 de juny de 2014
	Tram. 314-13909/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de la sisena hora als centres escolars de Barcelona
	Tram. 314-13972/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que es mantindran els barracons de l’Escola Congrés Indians, de Barcelona
	Tram. 314-13973/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex de fracàs escolar a Barcelona el curs 2013-2014
	Tram. 314-13974/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de construcció de l’Escola Bailèn, de Barcelona
	Tram. 314-13975/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que es mantindran els barracons de l’Escola Can Fabra, de Barcelona
	Tram. 314-13976/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places per a formació d’adults ofertes i sol·licitades a Barcelona els cursos 2013-2014 i 2014-2015
	Tram. 314-13977/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que es mantindran els barracons de l’Escola La Maquinista, de Barcelona
	Tram. 314-13978/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que no van obtenir la graduació en educació secundària obligatòria a Barcelona el curs 2013-2014
	Tram. 314-13979/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars que funcionen en barracons a Barcelona i el calendari de supressió
	Tram. 314-13980/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que es mantindran els barracons de l’Escola dels Encants, de Barcelona
	Tram. 314-13981/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que s’han donat de baixa als centres educatius de Barcelona el curs 2013-2014
	Tram. 314-13982/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions per a fer front als canvis del calendari escolar del curs 2014-2015
	Tram. 314-13983/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que es mantindran els barracons de l’Escola Sant Martí, de Barcelona, a l’emplaçament actual
	Tram. 314-13984/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació de les ràtios d’alumnes a les llars d’infants de titularitat de la Generalitat a Barcelona
	Tram. 314-13985/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els nous centres educatius de primària i secundària que es preveu de posar en funcionament a Barcelona el curs 2014-2015
	Tram. 314-13986/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts als alumnes de les llars d’infants municipals de Barcelona
	Tram. 314-13987/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica destinada als alumnes de les escoles de música municipals de Barcelona per al curs 2013-2014 i la previsió per al curs 2014-2015
	Tram. 314-13988/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica destinada al funcionament de les escoles de música municipals de Barcelona per al curs 2013-2014 i la previsió per al curs 2014-2015
	Tram. 314-13989/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica destinada al funcionament de les llars d’infants municipals de Barcelona per al curs 2013-2014 i la previsió per al curs 2014-2015
	Tram. 314-13990/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica en concepte de beques de menjador per a alumnes de centres públics de Barcelona el curs 2013-2014
	Tram. 314-13991/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de construcció de diversos instituts a Barcelona
	Tram. 314-13992/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els imports pendents de transferir a l’Ajuntament de Barcelona o a l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona destinats a les llars d’infants municipals
	Tram. 314-13993/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació de les plantilles de les llars d’infants de titularitat de la Generalitat a Barcelona
	Tram. 314-13995/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les places de llars d’infants de titularitat de la Generalitat a Barcelona
	Tram. 314-13996/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’aules d’acollida per als menors immigrants a Barcelona
	Tram. 314-14050/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres educatius que s’han adherit al programa Escoles Verdes durant el primer semestre del 2014
	Tram. 314-14069/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de nens atesos als centres i equipaments d’atenció a la infància i l’adolescència de Barcelona en data del 30 de juny de 2014
	Tram. 314-14090/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de prospeccions sísmiques a la zona del golf del Lleó i del cap de Creus
	Tram. 314-14189/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses adherides a projectes de cooperació al desenvolupament per mitjà del projecte «Cooperes?» del 2012 ençà
	Tram. 314-14193/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de projectes de cooperació al desenvolupament duts a terme per mitjà del projecte «Cooperes?» del 2012 ençà
	Tram. 314-14194/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de cooperació al desenvolupament duts a terme per mitjà del projecte «Cooperes?» del 2012 ençà
	Tram. 314-14195/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions de cooperació al desenvolupament impulsades per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament per mitjà del projecte «Cooperes?» del 2012 ençà
	Tram. 314-14196/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de cooperació al desenvolupament impulsades per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament per mitjà del projecte «Cooperes?» del 2012 ençà
	Tram. 314-14197/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la difusió dels projectes validats per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament per mitjà del projecte «Cooperes?» del 2012 ençà
	Tram. 314-14198/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les organitzacions empresarials que han contactat amb organitzacions no governamentals per al desenvolupament per mitjà del projecte «Cooperes?» del 2012 ençà
	Tram. 314-14199/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions donades als serveis territorials del Departament d’Ensenyament amb relació a la gestió directa del servei de menjador escolar
	Tram. 314-14492/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sol·licitud de l’associació de mares i pares de l’Escola Mar Nova, de Premià de Mar (Maresme), de fer la gestió directa del menjador escolar
	Tram. 314-14493/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del Decret 160/1996, relatiu al servei escolar de menjador, en el cas de l’Escola Mar Nova, de Premià de Mar (Maresme)
	Tram. 314-14494/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la no-renovació del Conveni d’adhesió al Servei Educatiu i Social de Menjador dels Centres Escolars de la Comarca del Maresme per part de l’Escola Mar Nova, de Premià de Mar (Maresme)
	Tram. 314-14495/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades pel Consell General de l’Esport del 2012 ençà
	Tram. 314-14506/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions del Consell General de l’Esport liquidades el 2014
	Tram. 314-14507/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions del Consell General de l’Esport pendents de liquidar
	Tram. 314-14508/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds de subvenció adreçades al Consell General de l’Esport pendents d’adjudicació
	Tram. 314-14509/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis relatius a l’esport fets per la Generalitat
	Tram. 314-14510/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’estudi «Impacte econòmic de la independència de Catalunya en l’esport del país»
	Tram. 314-14513/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació econòmica amb la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes
	Tram. 314-14514/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre l’empresa operadora ATLL, SA i l’adjudicatària ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA
	Tram. 314-14600/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions de treball que s’han fet el primer semestre del 2014
	Tram. 314-14601/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació d’actuacions sistemàtiques d’inspecció de treball per a verificar el compliment de la normativa laboral
	Tram. 314-14602/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions de treball del 2014
	Tram. 314-14603/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuntaments que tenen subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament pendents de cobrament del 2010 ençà
	Tram. 314-14652/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les organitzacions no governamentals i les entitats que tenen subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament pendents de cobrament del 2010 ençà
	Tram. 314-14653/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis pluriennals per a projectes de cooperació al desenvolupament signats amb organitzacions no governamentals i altres entitats el 2010
	Tram. 314-14654/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment d’anul·lació dels convenis pluriennals signats entre l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i les organitzacions no governamentals el 2010
	Tram. 314-14655/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els imports pagats a les organitzacions no governamentals per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament el 2012
	Tram. 314-14656/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de joves catalans que s’han apuntat al Sistema Nacional de Garantia Juvenil
	Tram. 314-14658/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la difusió del Sistema Nacional de Garantia Juvenil entre els joves catalans
	Tram. 314-14659/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes previstos de control i seguiment del Sistema Nacional de Garantia Juvenil
	Tram. 314-14660/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de judicis i sentències relacionats amb el cànnabis del 2003 ençà
	Tram. 314-16515/10
	Resposta del Govern
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el servei d’escorta amb mossos d’esquadra de la família de Jordi Pujol i Soley en viatges a Andorra
	Tram. 314-17584/10
	Formulació
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració de Diplocat amb la productora Bonita Films en el documental L’últim partit
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de robatoris en domicilis a Sant Vicenç de Montalt (Maresme) de l’agost ençà
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	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de robatoris en domicilis a Sant Vicenç de Montalt (Maresme) de l’agost del 2013 ençà
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol per a visionar les imatges de les càmeres de seguretat de Sant Vicenç de Montalt (Maresme)
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	Tram. 314-17599/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del pressupost destinat a salut mental i addiccions en el període 2003-2014
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beneficiaris de la prestació per a joves extutelats del 2007 ençà
	Tram. 314-17610/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beneficiaris de la prestació per al manteniment de les despeses de la llar dels cònjuges o familiars supervivents del 2007 ençà
	Tram. 314-17611/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beneficiaris de la prestació complementària per a pensionistes de la modalitat no contributiva, per invalidesa o jubilació, del 2007 ençà
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la prestació per a atendre necessitats bàsiques del 2007 ençà
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat mitjana destinada a les prestacions que estableix la Llei 13/2006, de prestacions socials de caràcter econòmic, del 2007 ençà
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	Tram. 314-17622/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa total de la prestació complementària per a pensionistes de la modalitat no contributiva, per invalidesa o jubilació, del 2007 ençà
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sancions als demandants d’ocupació que no van renovar la demanda el 2013
	Tram. 314-17626/10
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals sanitaris que hi ha als consultoris de Sant Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac i al CAP Sant Andreu de Llavaneres (Maresme)
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