
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 inversió estrangera
Tram. 310-00493/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el temps i les llistes d’espera per a l’accés als serveis 
sanitaris
Tram. 310-00494/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la reformulació del Centre de Seguretat de la Informa-
ció de Catalunya i l’externalització de serveis
Tram. 310-00495/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la plaga de senglars
Tram. 310-00496/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’incompliment de mocions i resolucions de l’àmbit de 
la salut
Tram. 310-00497/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la valoració del programa «Pel bon tracte a les perso-
nes grans» a l’Anoia
Tram. 310-00498/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la concessió de la C-32 i el perllongament d’aquesta 
autopista fins a Lloret de Mar
Tram. 310-00499/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la lluita contra l’economia submergida
Tram. 310-00500/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la presa de Mont-rebei
Tram. 310-00501/10
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’aplicació de la Llei orgànica per a la millora de la qua-
litat educativa especialment a les ciències socials
Tram. 310-00502/10
Substanciació p. 12

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les detencions recents de gihadistes
Tram. 310-00503/10
Substanciació p. 12

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’acció exterior
Tram. 310-00504/10
Substanciació p. 12

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre una possible reunió d’un responsa-
ble d’Afers Religiosos del Govern i un suposat gihadista al 
Marroc entre el 9 i el 15 de juny de 2014
Tram. 317-00288/10
Substanciació p. 12

Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre l’aturada del tràmit d’exposició 
pública per a la creació del Consorci Sanitari de Lleida, del 
programa Visc+ i de l’activitat privada en la sanitat pública
Tram. 317-00289/10
Substanciació p. 12

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la convocatòria de la Junta de Se-
guretat de Catalunya
Tram. 317-00290/10
Substanciació p. 12

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el reforçament de la legislació rela-
tiva al garantiment dels serveis socials bàsics
Tram. 317-00291/10
Substanciació p. 12

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la recuperació econòmica i la crea-
ció de llocs de treball per a més grans de quaranta-cinc anys
Tram. 317-00292/10
Substanciació p. 12

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la desautorització del conseller de 
Salut per les mesures preses en l’àmbit sanitari en contra 
dels acords del Parlament
Tram. 317-00293/10
Substanciació p. 12

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre si té intenció de canviar d’actitud i 
retornar al diàleg constructiu amb el Govern de l’Estat
Tram. 317-00294/10
Substanciació p. 12
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1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els centres residencials d’acció educativa en funcionament 
a Barcelona
Tram. 314-18675/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants atesos als centres d’atenció a la infància i a 
l’adolescència de Barcelona el 2014
Tram. 314-18678/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres d’acolliment d’infants a Barcelona i sobre els me-
nors que hi són acollits
Tram. 314-18679/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia de 
titularitat pública per a gent gran
Tram. 314-18682/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
llistes d’espera per a accedir a residències per a persones 
amb discapacitat de titularitat pública a Barcelona
Tram. 314-18683/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps mitjà d’espera a Barcelona per a la valoració de la de-
pendència, l’elaboració del pla individual d’atenció i el mo-
ment en què es rep la prestació
Tram. 314-18684/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de sol·licituds de valoració, valoracions efectua-
des, plans individuals d’atenció i prestacions en aplicació 
de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a 
Barcelona
Tram. 314-18685/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones que reben les prestacions que es-
tableix la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-18687/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el finançament assignat per a l’aplicació de la Llei de l’Es-
tat 39/2006, relativa a la dependència, en els pressupostos 
del 2015
Tram. 314-18689/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han mort abans de rebre la pres-
tació assignada en el pla individual d’atenció a Barcelona
Tram. 314-18690/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places de residència per a gent gran de titularitat 
pública a Barcelona
Tram. 314-18691/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
pisos assistits per a joves tutelats i extutelats a Barcelona
Tram. 314-18692/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places de residència per a persones amb disca-
pacitat a Barcelona
Tram. 314-18694/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places de residència per a persones amb disca-
pacitat que estan en construcció a Barcelona
Tram. 314-18695/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts als alumnes de les escoles municipals de música i del 
Conservatori Municipal de Música de Barcelona
Tram. 314-18703/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
places de llars d’infants de titularitat de la Generalitat a Bar-
celona en data del 31 de desembre de 2014
Tram. 314-18704/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les subvencions establertes en el pressupost del 2015 per a 
Barcelona en matèria d’educació o ensenyament
Tram. 314-18705/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts als alumnes de les llars d’infants municipals de Barce-
lona per al curs 2014-2015
Tram. 314-18706/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica al Circuit de Catalunya el 2014
Tram. 314-18715/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
vendes de béns immobles, locals i solars de la Generalitat a 
Barcelona en el període 2011-2014
Tram. 314-18752/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de menors estrangers indocumentats que han estat 
presentats per a protecció a Barcelona el 2014
Tram. 314-18757/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’informes d’estrangeria emesos el 2014
Tram. 314-18759/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’aules d’acollida per als menors immigrants a 
Barcelona
Tram. 314-18761/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a promoure la marca Barcelona 
del 2010 ençà
Tram. 314-18785/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
inversions fetes a Barcelona amb els fons recaptats per l’im-
post turístic el 2012 i el 2013
Tram. 314-18787/10
Resposta del Govern p. 21
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de construcció de l’Escola dels Encants, de Barcelona
Tram. 314-18861/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres de construcció de l’Escola La Maquinista, de Bar-
celona
Tram. 314-18862/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres de construcció de l’Escola Congrés-Indians, de 
Barcelona
Tram. 314-18863/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els centres escolars amb jornada compactada a Barcelona
Tram. 314-18864/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres de construcció de l’Escola Univers, de Barcelona
Tram. 314-18865/10
Resposta del Govern p. 22

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 2014-2015
Tram. 314-18866/10
Resposta del Govern p. 22

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 2014-2015
Tram. 314-18867/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el manteniment de la sisena hora als centres escolars de 
Barcelona
Tram. 314-18868/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de construcció de l’Escola Can Fabra, de Barcelona
Tram. 314-18869/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’índex de fracàs escolar a Barcelona el curs 2014-2015
Tram. 314-18870/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places de formació d’adults de Barcelona per al 
curs 2014-2015
Tram. 314-18871/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions per a fer front als canvis del calendari escolar 
del curs 2014-2015
Tram. 314-18872/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica destinada al funcionament de les es-
coles de música de Barcelona el 2014 i la previsió per al 2015
Tram. 314-18874/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica destinada a escoles d’educació es-
pecial i a la inserció d’infants amb necessitats educatives 

especials en escoles ordinàries de Barcelona el 2014 i la pre-
visió per al 2015
Tram. 314-18875/10
Resposta del Govern p. 24

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. 314-18876/10
Resposta del Govern p. 24

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 del 2010 
ençà
Tram. 314-18877/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques destinades a les famílies que op-
ten per l’ús de la carmanyola als centres públics de Barcelo-
na el curs 2014-2015
Tram. 314-18878/10
Resposta del Govern p. 25

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. 314-18879/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
armes blanques intervingudes o comissades el 2014
Tram. 314-18925/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
armes de foc intervingudes o comissades el 2014
Tram. 314-18926/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
renda mínima d’inserció
Tram. 314-18965/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la destinació de la recaptació de la Grossa de Cap d’Any el 
2013 i el 2014
Tram. 314-18987/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals la recaptació de la Grossa de Cap d’Any es 
destina a la infància
Tram. 314-18988/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actualització de l’indicador de renda de suficiència de Ca-
talunya
Tram. 314-19023/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions amb els agents socials i econòmics afectats per la 
manca d’actualització de l’indicador de renda de suficiència 
de Catalunya del 2011 al 2014
Tram. 314-19024/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reunions amb els agents socials i econòmics per a acor-
dar l’actualització de l’indicador de renda de suficiència de 
Catalunya
Tram. 314-19025/10
Resposta del Govern p. 28
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les dades d’afiliació a la Seguretat Social del 
2008 al 2014
Tram. 314-19034/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost assignat a Catalunya del Fons social europeu 
del 2008 al 2014
Tram. 314-19035/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Programa de garantia juvenil per al 2015
Tram. 314-19036/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de despeses del Programa de garantia juvenil per 
al 2015
Tram. 314-19037/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de les accions i el finançament del Programa de garan-
tia juvenil per al 2015
Tram. 314-19038/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes en el Programa de garantia juvenil per al 
2015
Tram. 314-19039/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra a Berga
Tram. 314-19048/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra a Cerda-
nyola del Vallès
Tram. 314-19049/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra a Sant 
Sadurní d’Anoia
Tram. 314-19050/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra a Vilafran-
ca del Penedès
Tram. 314-19051/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de residència per a 
gent gran de titularitat pública a Berga
Tram. 314-19056/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de residència per a 
gent gran de titularitat pública a Cerdanyola del Vallès
Tram. 314-19057/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de residència per a 
gent gran de titularitat pública a Sant Sadurní d’Anoia
Tram. 314-19058/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de residència per a 
gent gran de titularitat pública a Vilafranca del Penedès
Tram. 314-19059/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia per 
a gent gran de titularitat pública a Berga
Tram. 314-19064/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia per 
a gent gran de titularitat pública a Cerdanyola del Vallès
Tram. 314-19065/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia per 
a gent gran de titularitat pública a Sant Sadurní d’Anoia
Tram. 314-19066/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia per 
a gent gran de titularitat pública a Vilafranca del Penedès
Tram. 314-19067/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
requeriments i les sancions per no retolar en català a Berga 
el 2014
Tram. 314-19088/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
requeriments i les sancions per no retolar en català a Cerda-
nyola del Vallès el 2014
Tram. 314-19089/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
requeriments i les sancions per no retolar en català a Sant 
Sadurní d’Anoia el 2014
Tram. 314-19090/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
requeriments i les sancions per no retolar en català a Vilafran-
ca del Penedès el 2014
Tram. 314-19091/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació dels Mossos d’Esquadra amb relació a l’entra-
da al camp del Reial Club Deportiu Espanyol de banderes 
d’Espanya
Tram. 314-19125/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació dels Mossos d’Esquadra amb relació a l’entrada 
al camp del Reial Club Deportiu Espanyol de banderes es-
telades
Tram. 314-19126/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’agents de l’àrea bàsica policial d’Igualada (Anoia) 
en data del 31 de desembre de 2014
Tram. 314-19127/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’agents de l’àrea bàsica policial d’Igualada (Anoia) 
en data del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-19128/10
Resposta del Govern p. 34
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’agents de l’àrea bàsica policial d’Igualada (Anoia) 
en data del 31 de desembre de 2012
Tram. 314-19129/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de residència de ti-
tularitat pública per a gent gran a Igualada (Anoia)
Tram. 314-19143/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de residència de ti-
tularitat pública per a gent gran a Vilanova del Camí (Anoia)
Tram. 314-19144/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de residència de ti-
tularitat pública per a gent gran a Piera (Anoia)
Tram. 314-19145/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de residència de ti-
tularitat pública per a gent gran a Masquefa (Anoia)
Tram. 314-19146/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de residència de ti-
tularitat pública per a gent gran a Santa Margarida de Mont-
bui (Anoia)
Tram. 314-19147/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia 
de titularitat pública per a gent gran a Igualada (Anoia)
Tram. 314-19153/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el temps d’espera per a accedir a una plaça de centre de 
dia de titularitat pública per a gent gran a Vilanova del Camí 
(Anoia)
Tram. 314-19154/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia 
de titularitat pública per a gent gran a Piera (Anoia)
Tram. 314-19155/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia 
de titularitat pública per a gent gran a Masquefa (Anoia)
Tram. 314-19156/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia 
de titularitat pública per a gent gran a Santa Margarida de 
Montbui (Anoia)
Tram. 314-19157/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
persones en llista d’espera per a accedir a una plaça de cen-
tre de dia de titularitat pública per a gent gran a Barcelona
Tram. 314-19205/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la contaminació per plaguicides de l’aigua de l’Aleixar (Baix 
Camp)
Tram. 314-19210/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de la carretera C-241c d’Igualada a Sant Martí de Tous
Tram. 314-19270/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ús dels plafons informatius de la xarxa viària durant la neva-
da del 4 de febrer de 2015
Tram. 314-19290/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’anticipació a la nevada anunciada per al 4 de febrer de 2015
Tram. 314-19291/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la incorporació de noves tecnologies al sistema d’atenció 
d’emergències en casos de nevades
Tram. 314-19292/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
coordinació del Servei Català de Trànsit amb els agents re-
lacionats amb la mobilitat i la seguretat viària el 4 de febrer 
de 2015
Tram. 314-19293/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
vies tallades durant la nevada del 4 de febrer de 2015
Tram. 314-19294/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de vehicles atrapats en les vies afectades per la ne-
vada del 4 de febrer de 2015
Tram. 314-19295/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures adoptades per a auxiliar els vehicles atrapats per la 
nevada del 4 de febrer de 2015
Tram. 314-19296/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de màquines llevaneu mobilitzades amb motiu de la 
nevada del 4 de febrer de 2015
Tram. 314-19297/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de camions amb sal mobilitzats amb motiu de la ne-
vada del 4 de febrer de 2015
Tram. 314-19298/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
famílies amb fills a càrrec beneficiàries d’ajuts econòmics 
per al pagament del lloguer de l’habitatge el 2013 i el 2014
Tram. 314-19300/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
famílies amb fills a càrrec beneficià ries d’ajuts econòmics 
per al pagament de quotes hipotecàries de l’habitatge el 
2013 i el 2014
Tram. 314-19301/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
famílies amb fills a càrrec beneficiàries d’ajuts econòmics 
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per al pagament del lloguer d’un habitatge després d’un pro-
cés de desnonament el 2013 i el 2014
Tram. 314-19302/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’augment de famílies participants en el programa «Vacances 
en família» el 2013 i el 2014
Tram. 314-19310/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges públics de l’Institut Català del Sòl al 
carrer de Sant Eloi, de Barcelona, que estan adjudicats
Tram. 314-19363/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges públics de l’Institut Català del Sòl al 
carrer de Sant Eloi, de Barcelona, que són buits
Tram. 314-19364/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els actes vandàlics perpetrats en els habitatges públics de 
l’Institut Català del Sòl al carrer de Sant Eloi, de Barcelona
Tram. 314-19365/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les previsions per a rehabilitar els habitatges en mal estat de 
l’Institut Català del Sol al carrer de Sant Eloi, de Barcelona
Tram. 314-19366/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les previsions per a adaptar l’accés al metro de la plaça de 
Sants, de Barcelona
Tram. 314-19367/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions per a adaptar l’accés al metro de la plaça d’Espa-
nya, de Barcelona
Tram. 314-19368/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
habitatges públics del carrer de la Química, de Barcelona
Tram. 314-19369/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’habitatges públics del carrer de la Química, de 
Barcelona, que són buits
Tram. 314-19370/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió amb relació als habitatges públics del carrer de la 
Química, de Barcelona, que són buits
Tram. 314-19371/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
posada en marxa de les estacions de la línia 10 del metro al 
barri de la Marina, de Barcelona
Tram. 314-19373/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el millorament de les línies 13 i H16 al barri de la Marina, de 
Barcelona
Tram. 314-19374/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els fets que es van produir al Centre Penitenciari Quatre Ca-

mins, a la Roca del Vallès (Vallès Oriental), el 20 de febrer 
de 2015
Tram. 314-19863/10
Resposta del Govern p. 42

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 inversió estrangera
Tram. 310-00493/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el temps i les llistes d’espera per a l’accés als serveis 
sanitaris
Tram. 310-00494/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la reformulació del Centre de Seguretat de la Informa-
ció de Catalunya i l’externalització de serveis
Tram. 310-00495/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la plaga de senglars
Tram. 310-00496/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’incompliment de mocions i resolucions de l’àmbit de 
la salut
Tram. 310-00497/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la valoració del programa «Pel bon tracte a les perso-
nes grans» a l’Anoia
Tram. 310-00498/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la concessió de la C-32 i el perllongament d’aquesta 
autopista fins a Lloret de Mar
Tram. 310-00499/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la lluita contra l’economia submergida
Tram. 310-00500/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la presa de Mont-rebei
Tram. 310-00501/10
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’aplicació de la Llei orgànica per a la millora de la qua-
litat educativa especialment a les ciències socials
Tram. 310-00502/10
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les detencions recents de gihadistes
Tram. 310-00503/10
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’acció exterior
Tram. 310-00504/10
Anunci p. 45
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00288/10
Anunci p. 46

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política i social
Tram. 317-00289/10
Anunci p. 46

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00290/10
Anunci p. 46

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00291/10
Anunci p. 46

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00292/10
Anunci p. 47

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00293/10
Anunci p. 47

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00294/10
Anunci p. 47

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la pertinença a grups d’extrema dreta de dirigents 
de l’associació Somatemps
Tram. 311-02232/10
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la relació entre l’associació Somatemps i grups 
d’extrema dreta o xenòfobs
Tram. 311-02233/10
Anunci p. 48

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació pressupostària per a la construcció de l’Escola Ser-
ra de Miralles, de Tordera (Maresme), i de la part d’educació 
secundària que té adscrita
Tram. 314-20045/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació entre l’associació Somatemps i grups d’extrema dre-
ta o xenòfobs
Tram. 314-20046/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
pertinença a grups d’extrema dreta de dirigents de l’associ-
ació Somatemps
Tram. 314-20047/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
combustibles utilitzats per l’empresa Cementos Molins In-
dustrial, de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)
Tram. 314-20048/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de cuidadors familiars en data de l’1 de febrer de 
2015
Tram. 314-20049/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de rebaixes de grau de dependència
Tram. 314-20050/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de beneficiaris de les ajudes a la dependència 
que han sofert una reducció de l’horari del servei d’atenció 
domiciliària
Tram. 314-20051/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de valoracions del grau de dependència fetes el 
2014 i el 2015
Tram. 314-20052/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el millorament de l’accessibilitat i la seguretat de l’estació 
de tren de Sant Feliu de Llobregat i sobre el soterrament de 
les v ies
Tram. 314-20053/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
destinació de la partida pressupostària del 2014 per a la mi-
llora de la carretera B-204
Tram. 314-20054/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
funcionament de l’Arxiu Comarcal del Montsià
Tram. 314-20055/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
incorporació dels serveis sanitaris en les xarxes que interve-
nen en les situacions de dificultat en l’alimentació d’infants 
i adolescents
Tram. 314-20056/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mecanismes per a sistematitzar la informació de les situaci-
ons de dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents
Tram. 314-20057/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de situacions de dificultat en l’alimentació d’infants i 
adolescents detectades el 2013 i el 2014
Tram. 314-20058/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adaptació del protocol de detecció i seguiment de situaci-
ons de dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents
Tram. 314-20059/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mecanismes identificats per a constatar la cobertura de les 
necessitats alimentàries d’infants i adolescents
Tram. 314-20060/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
circuit que segueixen els serveis socials quan detecten una 
situació de dificultat en l’alimentació d’un infant o un ado-
lescent
Tram. 314-20061/10
Formulació p. 54
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mecanismes que s’activen quan els serveis bàsics d’aten-
ció social detecten una situació de dificultat en l’alimentació 
d’un infant o un adolescent
Tram. 314-20062/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
ajudes per a atendre els casos de situació de dificultat en 
l’alimentació d’infants o adolescents
Tram. 314-20063/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’alumnes amb indicis d’una alimentació deficient 
que s’han detectat als centres educatius el 2013 i el 2014
Tram. 314-20064/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’alumnes amb beca de menjador adjudicada que 
han deixat de fer ús del servei de menjador el 2013 i el 2014
Tram. 314-20065/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions entre les persones de referència de cada àmbit per 
a la detecció i el seguiment dels casos de dificultat en l’ali-
mentació d’infants o adolescents el 2013 i el 2014
Tram. 314-20066/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat ecològic de les zones humides de Viladecans (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-20067/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estalvi econòmic en costos de personal pel tancament de 
centres d’atenció primària en horari nocturn
Tram. 314-20068/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
Fundació Hospital de Palamós
Tram. 314-20069/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Consorci Assistencial Baix Empordà
Tram. 314-20070/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà
Tram. 314-20071/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’agrupació d’interès econòmic Emporhotel
Tram. 314-20072/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’agrupació d’interès econòmic Emporsis
Tram. 314-20073/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
vehicles de transport sanitari de la Pobla de Mafumet (Tar-
ragonès)
Tram. 314-20074/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’altes als hospitals d’aguts del 2010 al 2014
Tram. 314-20075/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
quantitats facturades i cobrades per accidents de treball als 
centres del Siscat
Tram. 314-20076/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
quantitats facturades i cobrades per malaltia professional 
als centres del Siscat
Tram. 314-20077/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
quantitats facturades i cobrades pel concepte de mutuali-
tats de funcionaris als centres del Siscat
Tram. 314-20078/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les quantitats facturades i cobrades pel concepte d’asse-
guradores privades i entitats col·laboradores als centres del 
Siscat
Tram. 314-20079/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
quantitats facturades i cobrades pel concepte de particulars 
als centres del Siscat
Tram. 314-20080/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
quantitats facturades i cobrades per accidents de trànsit als 
centres del Siscat
Tram. 314-20081/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
quantitats facturades i cobrades pel concepte d’altres ser-
veis sanitaris als centres del Siscat
Tram. 314-20082/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
quantitats facturades i cobrades pel concepte d’altres con-
certs i contractes als centres del Siscat
Tram. 314-20083/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost liquidat als centres hospitalaris de l’Institut Ca-
talà de la Salut
Tram. 314-20084/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de qüestionaris de factors d’ocupabilitat tramitats 
pel Servei d’Ocupació de Catalunya del 2012 ençà
Tram. 314-20085/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’itineraris d’inserció fets pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya del 2012 ençà
Tram. 314-20086/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’accions de formació fetes pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya del 2012 ençà
Tram. 314-20087/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’acreditacions i certificats de professionalitat eme-
sos pel Servei d’Ocupació de Catalunya del 2012 ençà
Tram. 314-20088/10
Formulació p. 64



21 d’abril de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 543

SUMARI 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de participants en accions del Servei d’Ocupació de 
Catalunya que han estat inserits laboralment del 2012 ençà
Tram. 314-20089/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones que han rebut orientació del Servei 
d’Ocupació de Catalunya del 2012 ençà
Tram. 314-20090/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de contactes amb empreses per a la inserció de 
des ocupats fets pel Servei d’Ocupació de Catalunya del 
2012 ençà
Tram. 314-20091/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
transferències de l’Estat per a polítiques d’ocupació perce-
budes pel Servei d’Ocupació de Catalunya del 2010 ençà
Tram. 314-20092/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les transferències del Fons social europeu per a polítiques 
d’ocupació percebudes pel Servei d’Ocupació de Catalunya 
del 2010 ençà
Tram. 314-20093/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
programa del Fons social europeu en el període 2007-2013
Tram. 314-20094/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els convenis i contractes programa amb ajuntaments i al-
tres operadors del sistema d’ocupació que ha fet el Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 314-20095/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos humans del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 314-20096/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Projecte de decret de reestructuració del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 314-20097/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mecanismes de coordinació entre l’Agència per a la Com-
petitivitat de l’Empresa i el Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 314-20098/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pressupost previst per a l’estratègia de política industrial
Tram. 314-20099/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llocs de treball creats en el marc de l’estratègia 
de política industrial
Tram. 314-20100/10
Formulació p. 68
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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 inversió estrangera
Tram. 310-00493/10

Substanciació

Sessió 52, tinguda el 15.04.2015, DSPC-P 102.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el temps i les llistes d’espera per 
a l’accés als serveis sanitaris
Tram. 310-00494/10

Substanciació

Sessió 52, tinguda el 15.04.2015, DSPC-P 102.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la reformulació del Centre de Se-
guretat de la Informació de Catalunya i l’ex-
ternalització de serveis
Tram. 310-00495/10

Substanciació

Sessió 52, tinguda el 15.04.2015, DSPC-P 102.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la plaga de senglars
Tram. 310-00496/10

Substanciació

Sessió 52, tinguda el 15.04.2015, DSPC-P 102.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’incompliment de mocions i re-
solucions de l’àmbit de la salut
Tram. 310-00497/10

Substanciació

Sessió 52, tinguda el 15.04.2015, DSPC-P 102.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la valoració del programa «Pel 
bon tracte a les persones grans» a l’Anoia
Tram. 310-00498/10

Substanciació

Sessió 52, tinguda el 15.04.2015, DSPC-P 102.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la concessió de la C-32 i el per-
llongament d’aquesta autopista fins a Lloret 
de Mar
Tram. 310-00499/10

Substanciació

Sessió 52, tinguda el 15.04.2015, DSPC-P 102.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la lluita contra l’economia sub-
mergida
Tram. 310-00500/10

Substanciació

Sessió 52, tinguda el 15.04.2015, DSPC-P 102.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la presa de Mont-rebei
Tram. 310-00501/10

Substanciació

Sessió 52, tinguda el 15.04.2015, DSPC-P 102.
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre l’aplicació de la Llei orgànica 
per a la millora de la qualitat educativa espe-
cialment a les ciències socials
Tram. 310-00502/10

Substanciació

Sessió 52, tinguda el 15.04.2015, DSPC-P 102.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les detencions recents de giha-
distes
Tram. 310-00503/10

Substanciació

Sessió 52, tinguda el 15.04.2015, DSPC-P 102.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’acció exterior
Tram. 310-00504/10

Substanciació

Sessió 52, tinguda el 15.04.2015, DSPC-P 102.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre una possible 
reunió d’un responsable d’Afers Religiosos 
del Govern i un suposat gihadista al Marroc 
entre el 9 i el 15 de juny de 2014
Tram. 317-00288/10

Substanciació

Sessió 52, tinguda el 15.04.2015, DSPC-P 102.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre l’aturada del 
tràmit d’exposició pública per a la creació 
del Consorci Sanitari de Lleida, del progra-
ma Visc+ i de l’activitat privada en la sanitat 
pública
Tram. 317-00289/10

Substanciació

Sessió 52, tinguda el 15.04.2015, DSPC-P 102.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la convoca-
tòria de la Junta de Seguretat de Catalunya
Tram. 317-00290/10

Substanciació

Sessió 52, tinguda el 15.04.2015, DSPC-P 102.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre el reforça-
ment de la legislació relativa al garantiment 
dels serveis socials bàsics
Tram. 317-00291/10

Substanciació

Sessió 52, tinguda el 15.04.2015, DSPC-P 102.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la recupera-
ció econòmica i la creació de llocs de treball 
per a més grans de quaranta-cinc anys
Tram. 317-00292/10

Substanciació

Sessió 52, tinguda el 15.04.2015, DSPC-P 102.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la desauto-
rització del conseller de Salut per les mesu-
res preses en l’àmbit sanitari en contra dels 
acords del Parlament
Tram. 317-00293/10

Substanciació

Sessió 52, tinguda el 15.04.2015, DSPC-P 102.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre si té inten-
ció de canviar d’actitud i retornar al diàleg 
constructiu amb el Govern de l’Estat
Tram. 317-00294/10

Substanciació

Sessió 52, tinguda el 15.04.2015, DSPC-P 102.
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1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres residencials d’acció edu-
cativa en funcionament a Barcelona
Tram. 314-18675/10

Resposta del Govern
Reg. 111913 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-18675/10 us 
informo que podreu trobar la informació sol·licitada a 
la taula següent: 

Centres residencials d’acció 
educativa a Barcelona

Pl. con-
tractades

Pl. ocu-
pades

Casa de Família Jesús-Maria Trafalgar 6 7
Casa de Família Natzaret 29 29
Casa d’Infants Alexandre Galí 8 6
Casa d’Infants Carme Aymerich 8 7
Casa d’Infants Paulo Freire 8 7
Casa Solaz Infantil 16 16
Centre Les Palmeres 12 12
Centre Residencial d’Acció Educativa 
Dolors Aleu 10 10
Centre Residencial d’Acció Educativa 
Sants-Medir 17 17
Centro Maria Reina 24 24
CRAE Casa Milà 14 12
CRAE Joan Torras 20 20
CRAE Kairós 20 20
CRAE La Llar Collserola 20 20
CRAE La Salle 8 8
CRAE Sant Andreu 22 21
CRAE Toni Juliá i Bosch 16 16
CRAE Urrutia 12 14
La Llar 10 10
Llar Claudina 6 6
Llar Infantil Mare de Déu de Fàtima 30 33
Llar Sant Josep de la Muntanya 57 56
Llar Turó Blau 10 10
Maternal Santa Eulàlia 20 16
Pisos Maragall 25 21
Residència d’Acció Educativa Minerva 24 24
Residència Vilapicina 14 13
ASPASIM 12 18

Barcelona, 27 de març de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infants atesos als centres 
d’atenció a la infància i a l’adolescència de 
Barcelona el 2014
Tram. 314-18678/10

Resposta del Govern
Reg. 111914 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-18678/10 
us informo que pel que fa al nombre d’infants i ado-
lescents atesos pels Equips d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència de la ciutat de Barcelona durant el pri-
mer semestre de 2014, podeu consultar les dades a la 
resposta de la iniciativa parlamentària 314-14090/10.

Durant el segon semestre de 2014 els Equips d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència de la ciutat de Barcelona 
han atès 3.176 infants i adolescents.

Barcelona, 30 de març de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els centres d’acolliment d’infants a Bar-
celona i sobre els menors que hi són acollits
Tram. 314-18679/10

Resposta del Govern
Reg. 111915 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 resposta a 
la pregunta parlamentària 314-18679/10 us informo que 
trobareu la informació sol·licitada a la taula següent: 

Centres d’acollida a Barcelona 
ciutat

Pl. con-
tractades

Pl. ocu-
pades

Centre d’Acollida i Urgències 
Infantils Josep Pallach (CAUI)

 
26

 
24

Centre d’Acollida Talaia 30 32
Centre d’Acolliment Coda 1 25 21
Centre d’Acolliment Els Llimoners 27 21
Centre d’Acolliment Gaudí 28 28
Mas Pins 30 32

Barcelona, 27 de març de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de centre de dia de titularitat pública 
per a gent gran
Tram. 314-18682/10

Resposta del Govern
Reg. 111916 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-18682/10 
i 314-18683/10 us informo que, a data 3 de març de 
2015, no hi ha llista d’espera per a centres d’atenció es-
pecialitzada per a persones amb discapacitat a la ciutat 
de Barcelona.

Pel que fa a la llista d’espera per accedir a una plaça de 
residència per a persones amb discapacitat a la ciutat 
de Barcelona, us informo que, actualment consten 82 
persones en llista per accedir a residència per a per-
sones amb discapacitat intel·lectual, 57 per accedir a 
residència per a persones amb discapacitat intel·lectual 
i trastorns de conducta, i 33 per a plaça de residència 
per a persones amb discapacitat física. Cal dir que bo-
na part de les sol·licituds presentades per les famílies 
es fan en previsió de futur, per aquest motiu, quan se’ls 
ofereix plaça, prefereixen romandre en llista d’espera.

Barcelona, 27 de març de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les llistes d’espera per a accedir a re-
sidències per a persones amb discapacitat 
de titularitat pública a Barcelona
Tram. 314-18683/10

Resposta del Govern
Reg. 111916 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18682/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps mitjà d’espera a Barcelona 
per a la valoració de la dependència, l’elabo-
ració del pla individual d’atenció i el moment 
en què es rep la prestació
Tram. 314-18684/10

Resposta del Govern
Reg. 111917 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-18684/10, 
314-18685/10, 314-18687/10 i 314-18690/10 us informo 
que el temps mig d’espera entre la presentació d’una 
sol·licitud per a la valoració de la dependència i el mo-
ment en què l’usuari rep la notificació de la seva valo-
ració és de 3 mesos. La mitjana de temps per elaborar 
el PIA és de 6 mesos.

Des de l’entrada en vigor de la Llei 39/2006 de promo-
ció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència, a data 1 de gener de 2015 a 
la ciutat de Barcelona 113.569 persones han sol·licitat la 
valoració del grau de la dependència, de les quals 
100.304 han estat efectivament valorades i 2.653 estan 
en tramitació; d’aquestes, 889 estan fora de termini.

Pel que fa a quantes persones se’ls ha elaborat el seu 
Programa Individual d’Atenció (PIA) des de l’entrada 
en vigor de la Llei 39/2006 i fins a data 1 de gener de 
2015, us informo que podeu consultar la informació 
sol·licitada a la taula següent: 

PIA resolts per grau PIA inicials Modificacions de PIA

III 24.418 12.868
II 22.042 13.895
I 3.149 865

Total 49.609 27.628

A data 1 de gener de 2015 hi ha 2.410 PIA inicials i 
3.949 PIA de modificació en tramitació.

En relació amb els beneficiaris, us informo que a data 
1 de gener de 2015 hi ha un total de 28.738 beneficia-
ris amb 41.828 prestacions i serveis. La distribució és 
la següent: 

Prestació o servei
Número de prestacions 

/serveis

Cuidador no professional 16.961
Assistent personal 8
Centre de dia de Discapacitats 883
Centre de dia de Gent Gran 1.385
Hospital de dia 21
Llarga estada Salut Mental 17
Llar Residència 389
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Prestació o servei
Número de prestacions 

/serveis

Llar amb suport MM 38
Residència de Discapacitats 342
Residència de Gent Gran 4.855
Ajuda a Domicili 7.594
Sociosanitari 151
Teleassistència 6.958
Vinculada a Centre de dia 28
Vinculada a Residència 2.058
Vinculada a SAD 140

Total prestacions i serveis 41.828

Beneficiaris 28.738

Des de l’inici d’entrada en vigor de la Llei 39/2006 i 
fins a 1 de gener de 2015 consta que un total de 10.795 
persones van morir abans que se’ls pogués fer el PIA. 
S’ha de tenir en compte que hi ha procediments de 
PIA que es van tancar per defunció abans que el seu 
grau entrés en vigor. Es tracta, principalment, de valo-
racions de grau I que no entraran en vigor fins al juliol 
de 2015. A la ciutat de Barcelona n’hi ha 3.248.

Barcelona, 27 de març de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licituds de valoració, 
valoracions efectuades, plans individuals 
d’atenció i prestacions en aplicació de la Llei 
de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, 
a Barcelona
Tram. 314-18685/10

Resposta del Govern
Reg. 111917 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18684/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que reben les 
prestacions que estableix la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-18687/10

Resposta del Govern
Reg. 111917 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18684/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el finançament assignat per a l’aplica-
ció de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la 
dependència, en els pressupostos del 2015
Tram. 314-18689/10

Resposta del Govern
Reg. 111918 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 resposta a 
la pregunta parlamentària 314-18689/10 us informo que 
podeu consultar la informació referent a les aportacions 
econòmiques de la Generalitat de Catalunya per a l’any 
2015 a la implementació de la Llei 39/2006 a la pàgina 
web del Departament d’Economia i Coneixement.

Barcelona, 27 de març de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que han mort 
abans de rebre la prestació assignada en el 
pla individual d’atenció a Barcelona
Tram. 314-18690/10

Resposta del Govern
Reg. 111917 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18684/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de residència per 
a gent gran de titularitat pública a Barcelona
Tram. 314-18691/10

Resposta del Govern
Reg. 111919 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 resposta a 
la pregunta parlamentària 314-18691/10 us informo que 
podeu consultar el nombre de places de residència i de 
centre de dia per a gent gran de titularitat pública al Re-
gistre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, a la pà-
gina web del Departament de Benestar Social i Família.
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Pel que fa al nombre de places de residència per a gent 
gran amb règim de concertació i/o col·laboració, us in-
formo que, a data 28 de febrer de 2015, 2.278 són pla-
ces col·laboradores i 1.319 són places concertades.

El nombre de places de centre de dia per a gent gran 
en règim de concertació i/o col·laboració és de 807.

Barcelona, 27 de març de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els pisos assistits per a joves tutelats i 
extutelats a Barcelona
Tram. 314-18692/10

Resposta del Govern
Reg. 111920 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-18692/10 us 
informo que trobareu la informació sol·licitada a la 
taula següent: 

Pisos joves 
Barcelona ciutat

Places Joves 
acollits

Casa de Recés (Pat. Esperança) 5 3
Escola Pia Camp de l’Arpa 2 3
Llar Balandrau 3 5
Llar Champagnat Barcelona 3 2
Llar Enric d’Ossó 2 2
Llar Germà Adrià 2 1
Llar Natzaret 2 2
Llar Trobada 2 2
Pis Aldees Praga 4 1
Pis Assistit El Pas 2 3
Pis Assistit El Trampolí 2 3
Pis Barlovent Mistral 5 3
Pis Barlovent Rocafort 5 5
Pis Casal d’Infants del Raval 3 4
Pis del Carme 2 2
Pis Guinardó I 5 2
Pis Guinardó II 5 7
Pis Lepant (Iniciatives i Projectes) 2 1
Pis Noa 3 3
Pis Obradors 4 3
Pis Provença Pla (Espígol) 3 4
Pis Sant Andreu (Probens) 3 1
Pis València ACISJF (Marina) 2 1
Pont Jove Cabestany 13 10
Pont Jove Enric Casanovas 4 3
Pont Jove Entença 5 2
Pont Jove Gomis 1 3 2
Pont Jove Gomis 2 3 2

Pisos joves 
Barcelona ciutat

Places Joves 
acollits

Pont Jove Poble Sec (El Cano) 4 4
Residència Sta. Eulàlia 3 1

Barcelona, 27 de març de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de residència per 
a persones amb discapacitat a Barcelona
Tram. 314-18694/10

Resposta del Govern
Reg. 111921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-18694/10 que 
podeu consultar la informació sol·licitada al web del 
Departament de Benestar Social i Família, a l’apartat 
Serveis, Directoris i cercadors d’entitats i establiments

Barcelona, 27 de març de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de residència per 
a persones amb discapacitat que estan en 
construcció a Barcelona
Tram. 314-18695/10

Resposta del Govern
Reg. 111922 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-18695/10 us 
informo que a la ciutat de Barcelona les 60 places de 
residència per a persones amb discapacitat de titula-
ritat pública i les 111 sostingudes amb fons públics a 
què fèiem referència a la resposta de la iniciativa 314-
00439/10 ja estan finalitzades.

Barcelona, 30 de març de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts als alumnes de les escoles 
municipals de música i del Conservatori Mu-
nicipal de Música de Barcelona
Tram. 314-18703/10

Resposta del Govern
Reg. 112750 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-18703/10 i 
314-18874/10, us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament col·labora amb les 
despeses de funcionament i de personal dels conserva-
toris i de les escoles de música i dansa, de titularitat de 
les corporacions locals, seguint un ordre de prioritats:

S’ha continuat finançant els conservatoris de música, 
en tant que aquests són centres que imparteixen ense-
nyaments reglats de grau professional de música.

Per al curs 2012-2013 l’import atorgat per al Conser-
vatori de Música Municipal de Barcelona va ser de 
1.200.450 € (530 alumnes x 2.265 € alumne/curs).

Per al curs 2013-2014 (conveni en tramitació) l’import 
és de 1.214.040 € (536 alumnes x 2.265 € alumne/curs).

Un cop publicat el pressupost de 2015 de la Generali-
tat de Catalunya, el Departament d’Ensenyament de-
terminarà el mòdul d’aplicació als conservatoris de 
música per al curs 2014-2015.

D’acord amb la darrera resolució sobre orientació polí-
tica general del Govern, la situació i el sosteniment de 
les escoles municipals de música i de dansa es tracten 
a les reunions de treball de la Comissió Mixta entre el 
Departament d’Ensenyament i les entitats municipa-
listes, per tal de consensuar un sistema de finançament 
per aquests centres i definir el concepte d’ajut.

Pel que fa a l’any 2015, l’article 55 de la Llei 2/2015, de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya, estableix 
la creació d’un fons per a polítiques socials que inclou 
una consignació de 5.000.000 € en concepte de Reser-
va aportació extraordinària escoles de música muni-
cipal.

Barcelona, 7 d’abril de2015

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 en data del 
31 de desembre de 2014
Tram. 314-18704/10

Resposta del Govern
Reg. 112751 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-18704/10 us 
informo del següent:

El nombre de places d’educació infantil de primer cicle 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 81
Llar d’infants La Gavina Sants-Montjuïc 56
Llar d’infants El Mar Sant Andreu 63
Llar d’infants El Vuit Sant Martí 54
Llar d’infants L’Airet Nou Barris 137

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: 

Centre Districte P0 P1 P2

Llar d’infants Cascavell Sant Martí 0 0 7
Llar d’infants La Gavina Sants-Montjuïc 3 5
Llar d’infants El Mar Sant Andreu 0 7
Llar d’infants El Vuit Sant Martí 0 0 0
Llar d’infants L’Airet Nou Barris 0 0 0

Barcelona, 7 d’abril de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les subvencions establertes en el 
pressupost del 2015 per a Barcelona en ma-
tèria d’educació o ensenyament
Tram. 314-18705/10

Resposta del Govern
Reg. 112752 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-18705/10 us 
informo del següent:

En el pressupost de despeses del Consorci d’Educació 
de Barcelona per l’any 2015 hi figuren les següents do-
tacions per a subvencions:

– Ajuts individuals de menjador: 5.000.000 €
– Ajuts individuals de desplaçament: 20.000 €

Barcelona, 7 d’abril de 2015

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 per al curs 
2014-2015
Tram. 314-18706/10

Resposta del Govern
Reg. 112760 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-18706/10 us 
informo del següent:

Aquesta informació ja ha estat tramesa en la respos-
ta a les iniciatives parlamentàries 314-13987/10, 314-
13990/10, i 314-13993/10.

Barcelona, 7 d’abril de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació econòmica al Circuit de 
Catalunya el 2014
Tram. 314-18715/10

Resposta del Govern
Reg. 111931 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-18715/10 us 
informo del següent:

L’aportació econòmica de la Generalitat de Catalunya al 
Circuit de Catalunya durant l’any 2014 ha estat la següent:

Del Departament de la Presidència 
per cancel·lar préstecs

 
1.342.115,58 € 

Del Departament d’Empresa i Ocupació 6.000.000,00 €

Total aportacions de la Generalitat 
per a l’any 2014

 
7.342.115,58 €

La inversió prevista per la Generalitat de Catalunya al 
Circuit de Catalunya durant l’any 2015 és la següent:

Inversions en edificis i altres construc-
cions (Obres per inversió FIA per a la 
Fórmula 1 del 2015)

 
 

600.000,00 €

Total inversions previstes per a l’any 
2015 de circuits de Catalunya, SL

 
600.000,00 €

Barcelona, 18 de març de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les vendes de béns immobles, locals 
i solars de la Generalitat a Barcelona en el 
període 2011-2014
Tram. 314-18752/10

Resposta del Govern
Reg. 111569 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-18752/10 us 
informo del següent:

Les vendes de béns immobles, locals i solars a Barce-
lona realitzades per part de la Generalitat de Catalu-
nya durant el segon semestre de 2014 han estat les que 
es relacionen en el document annex.

Des de l’any 2012, s’han venut 38 immobles per un 
import total de 596,42 M€ que han permès estal viar 
33,2 M€ anuals, en concepte de despeses de manteni-
ment vinculades als edificis. Aquestes operacions s’em-
marquen en el Pla de racionalització i optimització 
d’espais per aconseguir una gestió més eficient dels im-
mobles, reduir costos i obtenir ingressos extraordinaris.

La informació relativa a la resta de períodes sol·licitats 
ja s’ha facilitat en anteriors ocasions en resposta a pre-
guntes formulades pel mateix diputat.

Barcelona, 25 de març de 2015

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de menors estrangers in-
documentats que han estat presentats per a 
protecció a Barcelona el 2014
Tram. 314-18757/10

Resposta del Govern
Reg. 111923 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-18757/10, us 
informo que durant l’any 2014, a la ciutat de Barcelo-
na, va haver-hi 309 presentacions de joves estrangers 
sense referents familiars.

Tots ells han estat derivats per l’Oficina d’Atenció al 
Menor dels Mossos d’Esquadra.

Barcelona, 27 de març de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’informes d’estrangeria 
emesos el 2014
Tram. 314-18759/10

Resposta del Govern
Reg. 111924 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-18759/10 us 
informo que podeu consultar el nombre d’informes 
d’estrangeria elaborats per la Direcció General d’Im-
migració a la taula següent: 

Evolució dels informes d’estrangeria tramitats per la DGIm

Tipologia 2011 2012 2013 2014

INF01 - Habitatge_Rea-
grupament 5.975 9.972 8.429 8.054
INF02 - Arrelament so-
cial a Catalunya 9.550 16.751 13.138 11.678
INF03 - Renov/modif de 
la residència temporal 186 762 987 1.472
INF04 - Habitatge _Re-
novació reagrupament 381 4.251 3.843 2.755

Total 16.092 31.736 26.397 23.959

El cost de l’emissió i la notificació a l’interessat dels 
informes d’estrangeria competència de la Generalitat 

de Catalunya és de 35 € per informe. Pels informes 
d’arrelament social, atès l’especial vulnerabilitat del 
col·lectiu irregular que sol·licita aquest informe, s’ha 
establert una quota reduïda de la taxa amb un import 
de 20 €.

Pel que fa als ingressos obtinguts per la Generalitat en 
el cobrament de la taxa dels informes d’estrangeria des 
de la seva entrada en vigor, podeu consultar la infor-
mació sol·licitada a la taula següent: 

Mes Ingressos

Gener 610 €
Febrer 57.485 €
Març 64.711 €
Abril 61.024 €
Maig 62.004 €
Juny 56.726 €
Juliol 63.058 €
Agost 35.854 €
Setembre 57.343 €
Octubre 64.934 €
Novembre 56.840 €
Desembre 53.741 €

Els ajuntaments no elaboren informes d’estrangeria 
per delegació de la Generalitat. L’administració com-
petent per a l’elaboració i notificació d’aquests infor-
mes sol·licitats per persones empadronades en algun 
municipi català és la Generalitat de Catalunya.

Altra cosa és que en aplicació dels principis de proxi-
mitat local i de lleialtat institucional, el Govern cata-
là hagi establert una col·laboració amb els ajuntaments 
catalans, emparat en l’Acord de col·laboració per a 
establir un protocol d’actuació, signat el 6 d’abril de 
2011, entre el Departament de Benestar Social i Fa-
mília de la Generalitat de Catalunya, la Federació de 
Municipis de Catalunya i l’Associació catalana de Mu-
nicipis i Comarques. En el marc d’aquest acord s’esta-
bleix un procediment pel qual es posa de manifest que 
la Generalitat de Catalunya és l’Administració compe-
tent per emetre l’informe i que, per l’emissió de l’es-
mentat informe, es disposarà d’un document propos-
ta de l’ajuntament on la persona estrangera sol·licitant 
de l’informe està empadronada. Però és la Generalitat 
qui emet l’informe, el notifica a la persona interessada 
i n’envia una comunicació a les oficines d’estrangeria 
del Govern espanyol on es resolen els expedients d’es-
trangeria.

Barcelona, 27 de març de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’aules d’acollida per als 
menors immigrants a Barcelona
Tram. 314-18761/10

Resposta del Govern
Reg. 112753 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-18761/10 us 
informo del següent:

El curs 2014-2015 hi ha 144 aules d’acollida als centres 
públics i concertats de la ciutat de Barcelona. El nom-
bre d’alumnes de les aules d’aquestes és de 3.281, dels 
quals 1.207 tenen el castellà com a llengua materna, 
i 2.074 tenen altres llengües com a llengua m aterna.

Barcelona, 7 d’abril de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions dutes a terme per a pro-
moure la marca Barcelona del 2010 ençà
Tram. 314-18785/10

Resposta del Govern
Reg. 111932 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-18785/10 us 
informo del següent:

La promoció turística que du a terme l’Agència Ca-
talana de Turisme (ACT) relaciona les demarcacions 
i les seves marques turístiques de forma indestriable.

En el cas de la ciutat de Barcelona això és encara més 
evident, donat el ventall de propostes que ofereix la 
ciutat i la necessitat que es relacionin clarament amb 
la seva marca turística. El fet d’utilitzar la marca Bar-
celona en totes aquelles accions de promoció on hi té 
encaix obeeix al fet que és la marca més reconeguda 
i, el més important, la que té més notorietat a nivell 
internacional.

L’ACT utilitza aquesta força en la seva comunicació de 
marca per posicionar Catalunya i lligar els principals 
valors associats al país als de la seva capital.

En el Pla d’Accions i Objectius (PAO) de l’ACT, Bar-
celona ocupa sempre un lloc destacat, doncs es tracta 
de la marca territorial senyera i la capital és la desti-
nació catalana amb millor comportament i amb més 
rellevància i coneixement per part del consumidor. En 
l’elaboració del PAO es tenen en compte els planteja-
ments que fa Turisme de Barcelona, organisme turís-
tic de la ciutat i membre del Consell de Direcció de 
l’ACT. Aquest treball conjunt es reflecteix en les acci-
ons conjuntes que posteriorment es duen a terme, in-
dependentment de les accions individuals que realit-
zen Turisme de Barcelona i la pròpia ACT.

Una mostra d’accions conjunta és el roadshow per Di-
namarca, Suècia i Noruega per tal de presentar l’oferta 
de la ciutat.

D’altra banda, el segon semestre de l’any 2014, podem 
destacar una aposta clara pel turisme anomenat «pre-
mium» per al qual Turisme de Barcelona té un progra-
ma específic, i que s’ha concretat en accions en mer-
cats de gran potencial per aquest tipus de turisme, com 
els mercats d’Àsia (Xina, Japó) i el mercat indi, que 
es desperta amb força en els viatges que comporten 
un punt d’exclusivitat per al turista. Les fires especia-
litzades «ILTM», tant en la seva edició europea com 
en l’americana, han comptat amb presència de l’oferta 
catalana.

El turisme de negocis, congressos i esdeveniments, 
l’anomenat MICE (Meetings, Incentives, Congress 
and Events) també té un paper rellevant dins l’espec-
tre de productes que ofereix la ciutat. Des de l’ACT i, 
concretament des del Catalunya Convention Bu reau, 
es treballa per fer ressò d’aquesta oferta amb forta pre-
sència en fires especialitzades, com són la EIBTM, 
que es realitza a la ciutat, i apostant per d’altres països 
amb un fort component i tradició de viatges de negoci 
com pot ser el mercat japonès.

Aquest any, el BUY Catalunya ha tornat a ser, a Bar-
celona, el punt de trobada entre 170 operadors turístics 
de 36 mercats diferents i 200 empresaris catalans, ge-
nerant uns 3.000 contactes comercials.

Els city breaks, entesos com a viatges d’escapada a 
una ciutat, s’han vist promocionats tant a partir d’acci-
ons conjuntes amb Vueling, com amb operadors espe-
cialitzats en tren i ciutats AVE.

L’acord amb el FC Barcelona és un dels acords estra-
tègics més importants per l’ACT, ja que ens ajuda a 
difondre encara més la imatge de marca de la capital, i 
els valors esportius que emanen d’aquesta.

Finalment, cal destacar l’important paper que s’ha do-
nat a Barcelona com a destinació turística de primer 
ordre en els actes promocionals realitzats durant els 
viatges institucionals en què ha participat l’ACT.

En document annex es detallen les accions de promo-
ció que l’ACT ha realitzat durant el segon semestre del 
2014 per la promoció de la marca i de la destinació 
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Barcelona. Les accions estan desglossades per tipolo-
gia d’acord als codis següents: Fira, famtrip FT (viat-
ge educacional amb touroperadors), P (presentacions), 
press trip PT (viatge amb periodistes o prescriptors), 
workshops WS (trobades comercials entre empresaris 
catalans i operadors) i esdeveniments EV.

Pel que fa a les accions de la Generalitat de Catalunya 
per a la promoció de la marca Barcelona entre els anys 
2010 i el primer semestre de 2014, ens remetem a la 
resposta donada a la pregunta 314-14094/10.

Barcelona, 30 de març de 2015

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 les inversions fetes a Barcelona amb 
els fons recaptats per l’impost turístic el 
2012 i el 2013
Tram. 314-18787/10

Resposta del Govern
Reg. 111933 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-18787/10 us 
informo del següent:

Pel que fa a la informació sol·licitada, ens remetem a la 
resposta donada a la pregunta amb NT 314-10921/10.

Amb l’aprovació de l’impost sobre estades turístiques 
es va crear el fons de foment del turisme, fons que es 
nodreix dels recursos generats per l’impost i que per-
met finançar accions de promoció, impuls, preserva-
ció, foment i desenvolupament de les infraestructures i 
activitats turístiques a Catalunya.

Una part d’aquest fons, s’ha destinat a la millora de les 
destinacions turístiques, en forma d’inversions, articu-
lada mitjançant l’Ordre EMO/339/2013 de concessió 
de subvencions per a ens locals per al desenvolupa-
ment de plans de foment territorial del turisme.

En aquests marc, l’Ajuntament de Barcelona va pre-
sentar un projecte d’inversió.

D’acord amb les bases de la convocatòria i del que va 
establir la comissió es va concedir a dit ajuntament 
una subvenció de 500.000 €, que correspon al 13,96% 
de la inversió exigible, màxim subvencionable, se-
gons s’acordà per l’òrgan col·legiat validador reunit en 

sessió de 10 de juny de 2014 i consta a l’acta emesa a 
l’efecte.

Barcelona, 31 de març de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de construcció de l’Escola 
dels Encants, de Barcelona
Tram. 314-18861/10

Resposta del Govern
Reg. 112754 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-18861/10, 
314-18862/10, 314-18863/10, 314-18865/10 i 314-
18869/10, us informo del següent:

Les obres per la construcció de l’Escola dels Encants 
s’estan executant, en aquests moments ja s’ha cons-
truït l’estructura i s’han realitzat les impermeabilitza-
cions. La inversió corresponent a l’any 2014 ha estat de 
2.530.000 euros, i la inversió prevista per l’any 2015 és 
de 1.760.000 euros.

L’Escola La Maquinista es traslladarà a un nou empla-
çament, de forma provisional, per tal de deixar lliure 
el solar actual on s’hi construirà la futura escola. La 
inversió prevista per l’any 2015 en concepte d’obra ci-
vil és de 900.000 euros, i en concepte de nou muntatge 
de mòduls és de 1.400.000 euros.

L’Escola Congrés-Indians va ser traslladada al seu 
emplaçament definitiu en acabar el curs passat, 2013-
2014. Amb una inversió de 446.137 euros.

El 70% de l’estructura de l’edifici de l’Escola Univers 
ja estava construïda el 31 de desembre de 2014. La in-
versió corresponent a l’any 2014 ha estat de 541.458 eu-
ros, i la inversió prevista per l’any 2015 és de 4.731.756 
euros. El Departament d’Ensenyament té previst que 
l’edifici entri en funcionament al setembre de 2015.

El Departament d’Ensenyament té previst que l’edifi-
ci de l’Escola Can Fabra entri en funcionament l’any 
2016, amb un pressupost de 4.245.979.

Barcelona, 7 d’abril de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de construcció de l’Escola 
La Maquinista, de Barcelona
Tram. 314-18862/10

Resposta del Govern
Reg. 112754 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18861/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de construcció de l’Escola 
Congrés-Indians, de Barcelona
Tram. 314-18863/10

Resposta del Govern
Reg. 112754 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18861/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els centres escolars amb jornada 
compactada a Barcelona
Tram. 314-18864/10

Resposta del Govern
Reg. 112761 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-18864/10 us 
informo del següent:

El Consorci d’Educació de Barcelona ha atorgat 1.491 
ajuts de menjador a l’alumnat d’ESO. Totes les sol-
licituds presentades que complien els requisits esta-
blerts en la convocatòria s’han resolt favorablement.

També us informo que l’Institut Municipal de Serveis 
Socials i el Consorci d’Educació de Barcelona mante-
nen el protocol posat en marxa el curs 2012-2013, que 
estableix que l’Institut de Serveis Socials assumeix el 
compromís de garantir que tots els alumnes que pre-
senten alguna dificultat tinguin coberta la necessitat 
bàsica d’alimentació. Aquest protocol determina el 
procediment que han de seguir els centres que detectin 
alumnat en situacions d’alimentació deficient i/o ina-
dequada, per tal de garantir una comunicació el més 
àgil possible amb els professionals dels serveis socials, 

a fi i efecte que aquests puguin valorar si cal activar 
algun tipus d’ajut de suport a la família.

La resta d’informació es va trametre en la resposta a la 
iniciativa parlamentària 314-10810/10.

Barcelona, 7 d’abril de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de construcció de l’Escola 
Univers, de Barcelona
Tram. 314-18865/10

Resposta del Govern
Reg. 112754 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18861/10.

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 2014-2015
Tram. 314-18866/10

Resposta del Govern
Reg. 112755 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-18866/10 
i 314-18870/10, us informo del següent:

El curs 2013-2014 han obtingut el títol de graduat en 
secundària un 89,6% de l’alumnat de quart d’ESO ava-
luat als centres de la ciutat de Barcelona.

En el dossier d’inici del curs 2014-2015, presentat el 
5 de setembre de 2014, es va fer èmfasi en continuar 
en el desenvolupament del pla a favor de l’èxit escolar, 
iniciat el curs 2012-2013, com l’eix principal d’actua-
ció del Govern en matèria d’ensenyament, i que té per 
objectiu reduir significativament en els propers cinc 
anys el fracàs escolar.

Barcelona, 7 d’abril de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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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 2014-2015
Tram. 314-18867/10

Resposta del Govern
Reg. 112756 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-18867/10 us 
informo del següent:

El curs 2014-2015 s’han donat de baixa a la ciutat de 
Barcelona 7.755 alumnes, 2.568 als ensenyaments d’edu-
cació infantil, 3.221 als ensenyaments d’educació pri-
mària, i 1.966 als ensenyaments d’educació secundaria 
obligatòria.

Barcelona, 7 d’abril de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment de la sisena hora als 
centres escolars de Barcelona
Tram. 314-18868/10

Resposta del Govern
Reg. 112762 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-18868/10 us 
informo del següent:

Aquesta informació ja ha estat tramesa en la iniciativa 
parlamentària 314-13972/10.

Barcelona, 7 d’abril de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de construcció de l’Escola 
Can Fabra, de Barcelona
Tram. 314-18869/10

Resposta del Govern
Reg. 112754 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18861/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’índex de fracàs escolar a Barcelona 
el curs 2014-2015
Tram. 314-18870/10

Resposta del Govern
Reg. 112755 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18866/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de places de formació 
d’adults de Barcelona per al curs 2014-2015
Tram. 314-18871/10

Resposta del Govern
Reg. 112757 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-18871/10 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 curs 2014-2015 s’ha atès tota la demanda de places 
de formació d’adults a la ciutat de Barcelona.

Barcelona, 7 d’abril 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.
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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. 314-18872/10

Resposta del Govern
Reg. 112763 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-18872/10 us 
informo del següent:

Aquesta informació ja ha estat tramesa en la resposta a 
la iniciativa parlamentària 314-13983/10.

Barcelona, 7 d’abril de 2015

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 de 
Barcelona el 2014 i la previsió per al 2015
Tram. 314-18874/10

Resposta del Govern
Reg. 112750 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18703/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació econòmica destinada a es-
coles d’educació especial i a la inserció d’in-
fants amb necessitats educatives especials 
en escoles ordinàries de Barcelona el 2014 i 
la previsió per al 2015
Tram. 314-18875/10

Resposta del Govern
Reg. 112764 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-18875/10 us 
informo del següent:

En el pressupost de la Generalitat de Catalunya per 
a l’any 2015 es va aprovar una partida de 10 milions 
d’euros destinada a l’atenció a la diversitat i a la inclu-
sió educativa.

El Ple del Parlament de Catalunya va aprovar la dis-
tribució d’aquesta partida de 10 milions d’euros en la 
Moció 191/X sobre l’atenció a la diversitat i la inclusió 
en els centres educatius.

Barcelona, 7 d’abril de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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. 314-18876/10

Resposta del Govern
Reg. 112758 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-18876/10 us 
informo del següent:

La plantilla de les cinc llars d’infants de Barcelona 
de titularitat de la Generalitat de Catalunya gestiona-
des pel Consorci d’Educació de Barcelona es va infor-
mar en la resposta a la iniciativa parlamentària 314-
13995/10.

En aquests moments no hi ha cap modificació en els 
criteris establerts per la confecció de les plantilles de 
les llars d’infants per al curs 2015-2016.

Barcelona, 7 d’abril de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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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 del 2010 ençà
Tram. 314-18877/10

Resposta del Govern
Reg. 112749 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-18877/10 us 
informo del següent: 

Les aportacions del Consorci d’Educació de Barcelo-
na per ajuts de menjador per als alumnes escolaritzats 
en centres educatius de la ciutat de Barcelona, son les 
següents: 

Curs escolar Import convocatòria

2010-2011 8.692.121 €
2011-2012 8.646.360 €
2012-2013 8.282.450 €
2013-2014 9.456.360 €
2014-2015 11.576.450 €

El Consorci d’Educació de Barcelona rep les transfe-
rències corrents per al seu funcionament ordinari per 
dotzenes parts d’acord amb l’establert en les respec-
tives lleis de pressupostos de la Generalitat de Cata-
lunya i en el Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de de-
sembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya.

Barcelona, 7 d’abril de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques desti-
nades a les famílies que opten per l’ús de la 
carmanyola als centres públics de Barcelo-
na el curs 2014-2015
Tram. 314-18878/10

Resposta del Govern
Reg. 112759 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-18878/10 us 
informo del següent:

Els centres educatius no tenen l’obligació d’informar 
al Departament d’Ensenyament ni al Consorci d’Edu-
cació de Barcelona si permeten portar carmanyola al 
seu alumnat. També us informo que no hi ha hagut 
cap aportació del Departament d’Ensenyament per a 
aquest concepte.

Barcelona, 7 d’abril de 2015

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. 314-18879/10

Resposta del Govern
Reg. 112765 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-18879/10 us 
informo del següent:

Aquesta informació ha estat tramesa en la resposta a la 
iniciativa parlamentària 314-13985/10.

Barcelona, 7 d’abril de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les armes blanques intervingudes o 
comissades el 2014
Tram. 314-18925/10

Resposta del Govern
Reg. 112727 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-18925/10 i 
314-18926/10, us informo del següent:

El nombre d’armes blanques comissades o intervingu-
des l’any 2014 va ser de 2.308 i el d’armes de foc co-
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missades o intervingudes en el mateix període va ser 
de 884.

Barcelona, 8 d’abril de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les armes de foc intervingudes o co-
missades el 2014
Tram. 314-18926/10

Resposta del Govern
Reg. 112727 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-18925/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la renda mínima d’inserció
Tram. 314-18965/10

Resposta del Govern
Reg. 112874 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-18965/10 us 
informo del següent:

Si es comparen els mateixos períodes d’un i altre any 
s’observa que, prenent com a referència el període de 
desembre dels anys 2011 i 2014, existeix un increment 
dels destinataris de la renda mínima d’inserció (RMI):

– Desembre 2011:
• Titulars: 24.765
• Destinataris: 59.583

– Desembre 2014:
• Titulars: 27.071
• Destinataris: 68.559

Per tant, tal i com es deriva d’aquestes dades, el nom-
bre de titulars i/o destinataris (titulars i beneficiaris) 
no és menor a l’any 2014 en relació amb l’any 2011.

S’han abonat prestacions endarrerides dels anys 2011 i 
2012 a càrrec del pressupost 2014. El criteri seguit des 
del Departament d’Empresa i Ocupació ha estat abonar 
en primer lloc les sol·licituds noves, les modifica cions 
a l’alça de les existents i, en darrer terme i d’acord amb 
les disponibilitats pressupostàries, abonar drets reco-
neguts en concepte d’RMI d’exercicis anteriors.

En document annex es faciliten les dades relatives a les 
sol·licituds i expedients tramitats al programa durant 
l’any 2014.

Cal posar de manifest que no hi ha expedients pen-
dents de cobrar. Tots els expedients que compleixen 
els requisits entren en nòmina i, en aquest sentit, les 
resolucions d’aprovació de la prestació i la seva entra-
da en el pagament complexen el termini màxim fixat 
per la normativa.

Aquestes dades es van fer públiques al Comitè de se-
guiment de l’RMI del passat 4 de març de 2015.

A data 31 de desembre de 2014 hi havia 8.223 perso-
nes que continuaven rebent la prestació i que han su-
perat el termini de 60 mensualitats, i 827 persones que 
havien deixat de rebre la prestació per haver transcor-
regut més de 60 mensualitats.

D’altra banda, el pressupost 2015 preveu un import 
superior al 2011. El Govern pretén continuar la línia 
d’actuació centrada en l’impuls de les polítiques acti-
ves d’ocupació vers les polítiques passives perquè con-
sidera que és amb aquestes actuacions on es dóna a les 
persones que acudeixen al programa de la renda mí-
nima d’inserció la possibilitat d’inserció en el món del 
treball o, si no és possible, la possibilitat d’aconseguir 
o mantenir un nivell d’ocupabilitat que faciliti la pos-
sibilitat d’accés.

Quant a l’aplicatiu informàtic, cal dir que la transfor-
mació del model de gestió i d’informació del Progra-
ma de la Renda Mínima d’Inserció compta amb els 
objectius següents:

– Disposar d’un sistema que permeti avaluar les pro-
blemàtiques de les persones que sol·liciten l’RMI per 
tal d’assignar les mesures d’inserció en el món del tre-
ball o recursos assistencials que necessitin.

– Disposar d’un sistema de gestió eficaç i eficient que 
doni resposta ràpida a les necessitats de la ciutadania.

– Disposar d’un sistema d’indicadors que permeti ana-
litzar les problemàtiques i permeti dissenyar polítiques 
efectives per a la ciutadania i avaluar-les.

En definitiva, la definició d’un model de gestió i infor-
mació nou que permeti que amb els recursos disponi-
bles es permeti la protecció i la inserció dels destinata-
ris del Programa de la renda mínima d’inserció.

El disseny de l’aplicació informàtica ha estat a càrrec 
d’un equip multiprofessional integrat per personal del 
Departament d’Empresa i Ocupació i l’empresa IBM-
IMSA. La inversió efectuada és de 1.750.000,00 €. In-
clou serveis i llicenciament de la solució. Aquesta in-
versió és d’abast pluriennal 2013/2015.

Quant als perceptors de nacionalitat estrangera, se-
gons la normativa vigent, per percebre l’RMI, tots els 
perceptors d’RMI han d’acreditar la residència legal i 
continuada a Catalunya (article 62 de la Llei 7/2011 de 



21 d’abril de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 543

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 27

mesures fiscals i financeres, així com l’article 4.1 apar-
tat b del Decret 384/2011). En el cas dels estrangers, el 
passaport és una de les formes d’acreditar aquesta resi-
dència legal i continuada.

El Departament de Benestar Social i Família té previst 
convocar una subvenció adreçada al manteniment de 
programes de serveis socials. La normativa aplicable 
és la reguladora de les subvencions públiques.

El Departament d’Empresa i Ocupació està formalitzant 
els tràmits administratius i convenis necessaris perquè 
les entitats socials que ho sol·licitin puguin desenvolu-
par tasques de gestió i tramitació de l’RMI d’acord amb 
el que disposa l’article 9.5 de la Llei 10/1997.

Així, hi ha dues actuacions administratives diferen-
ciades que es gestionen per dos departaments de la 
Generalitat:

– La tramitació d’una subvenció adreçada a entitats 
socials que podran rebre fons per destinar-los a l’ob-
jecte definit a les bases de la subvenció i que caldrà 
justificar segons els mitjans que aquestes fixin, a l’òr-
gan subvencionador.

– La tramitació d’un conveni, previst a lla Llei 10/1997, 
on s’especifiquen les tasques que han de fer les enti-
tats. Aquesta actuació administrativa correspon al De-
partament d’Empresa i Ocupació.

Barcelona, 9 d’abril de 2015

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 destinació de la recaptació de la 
Grossa de Cap d’Any el 2013 i el 2014
Tram. 314-18987/10

Resposta del Govern
Reg. 111925 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-18987/10 us 
informo que d’acord amb el que estableix l’article 9 
de la Llei 5/1986, de 17 d’abril, de creació de l’Entitat 
Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat de Cata-
lunya, tots els beneficis recaptats es destinen al finan-
çament d’inversions, programes i actuacions d’atenció 
a la gent gran, persones amb discapacitat i atenció a la 
infància.

Al 2013 els beneficis procedents de la Grossa es van 
destinar a programes i serveis d’atenció a la infància 
i adolescència en situació de risc i les seves famílies, 
principalment per a l’increment de places de centres 
oberts, l’ampliació d’aquests serveis durant el període 
estival, incloent també àpats, ajuts a entitats que pres-
ten serveis d’atenció a les necessitats bàsiques de fa-
mílies en situació de vulnerabilitat amb infants a càr-
rec i beques per a què aquests puguin participar en 
activitats d’educació en el lleure.

Els beneficis del sorteig de la Grossa de l’any 2014 en-
cara no són definitius però està previst que es pugui 
donar continuïtat a aquestes mesures i estendre-les a 
l’atenció a la gent gran i les persones amb discapacitat.

Barcelona, 27 de març de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals la recaptació de 
la Grossa de Cap d’Any es destina a la in-
fància
Tram. 314-18988/10

Resposta del Govern
Reg. 111926 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-18988/10 us 
informo que, d’acord amb el que estableix l’article 9 
de la Llei 5/1986, de 17 d’abril, de creació de l’Entitat 
Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat de Cata-
lunya, tots els beneficis recaptats es destinen al finan-
çament d’inversions, programes i actuacions d’atenció 
a la gent gran, persones amb discapacitat i atenció a la 
infància.

L’atenció a la infància i l’adolescència i en especial la 
infància i adolescència en situació de risc és una de les 
prioritats del Govern de la Generalitat de Catalunya, 
tal i com recull molt bé el Pacte per a la Infància i 
Adolescència que al 2013 va ser subscrit per una àm-
plia representació d’entitats, institucions, agents eco-
nòmics i socials, entitats municipalistes i grups parla-
mentaris del nostre país. En aquest sentit, al 2013 es va 
prioritzar aquest col·lectiu en la distribució dels bene-
ficis de la Grossa.

Barcelona, 27 de març de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actualització de l’indicador de renda 
de suficiència de Catalunya
Tram. 314-19023/10

Resposta del Govern
Reg. 112773 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-19023/10 us 
informo que aquesta es respon conjuntament amb la 
pregunta amb número de tramitació 314-19024/10 i 
314-19025/10, ambdues incloses, amb la informació 
següent:

Durant molts anys el Salari Mínim Interprofessional 
(SMI) era el referent per valorar el dret a prestacions, 
però l’any 2004 el Govern central crea el «Indicador 
Público de Renta de Efectos Múltiples» (IPREM) i au-
toritza les comunitats autònomes a crear els seus pro-
pis indicadors. Aquest indicador es presenta tant en 
termes mensuals, com en termes anuals de 12 o 14 pa-
gues.

L’any 2006 la Generalitat de Catalunya crea per la 
Llei 13/2006 de Prestacions l’«Indicador de renda de 
suficiència de Catalunya» (IRSC) amb un import de 
7.137,2 € any (equivalent a 14 pagues). Aquest import 
és superior en 429,8 € a l’IPREM de 2006, que era de 
6.707,4 €.

L’actualització de l’IRSC s’estableix a la Llei de Pres-
supostos de cada any en termes mensuals i en termes 
anuals (equivalent a 14 mensualitats). L’actualització 
de l’IRSC també està vinculada a l’actualització de 
l’IPREM, és a dir que si l’Estat incrementés l’IPREM 
el Govern podria incrementar l’IRSC.

Els anys 2007 i 2008 els increments de l’IRSC són su-
periors als increments de l’IPREM. Els anys 2009 i 
2010 els increments són equivalents. Els imports no 
han variat des de 2010. L’any 2015 l’import de l’IRSC 
és de 7.967,7 €/any, 512,5 € superior a l’import de 
l’IPREM.

Entre 2006 i 2010 l’increment acumulat de l’IRSC ha 
estat del 11,64% i l’IPC del 10,2%, el que representa 
que hi ha un guany de poder adquisitiu 1,43% sobre el 
valor de 2006.

Entre 2010 i 2015 l’IRSC no varia, i l’increment acu-
mulat continua essent 11,64%. En canvi l’IPC incre-
menta un 20,9%, el que representa una pèrdua de po-
der adquisitiu del 9,19%.

En aquest context, s’ha d’entendre el manteniment de 
l’IRSC des del 2010 com un avantatge comparatiu en 

relació amb la resta de despeses i, per tant, se li dóna 
la màxima prioritat.

El passat mes de setembre, representants del Depar-
tament d’Economia i Coneixement es van reunir amb 
una representació de la «Plataforma Unitària de la 
Gent Gran de Catalunya». En aquesta reunió el Depar-
tament d’Economia i Coneixement va exposar la situa-
ció econòmica i financera de la Generalitat de Catalu-
nya i quins havien estat els criteris de priorització de 
la despesa.

Barcelona, 8 d’abril de 2015

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions amb els agents socials i 
econòmics afectats per la manca d’actualit-
zació de l’indicador de renda de suficiència 
de Catalunya del 2011 al 2014
Tram. 314-19024/10

Resposta del Govern
Reg. 112773 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19023/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions amb els agents socials i 
econòmics per a acordar l’actualització de 
l’indicador de renda de suficiència de Cata-
lunya
Tram. 314-19025/10

Resposta del Govern
Reg. 112773 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19023/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les dades d’afiliació a la 
Seguretat Social del 2008 al 2014
Tram. 314-19034/10

Resposta del Govern
Reg. 112875 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-19034/10 us 
informo del següent:

L’evolució de l’afiliació a la Seguretat Social ha estat 
favorable el 2014, ja que s’ha tancat amb 2.963.394 
afiliats, un increment del 0,3% (+8.387) respecte del 
novembre i un 2,9% més que el desembre de 2013 
(+83.744). Així, l’evolució mensual de les dades de 
2014 ha estat millor que la dels anys anteriors de la 
crisi, tot i mantenir la tendència habitual per motius 
estacionals.

En aquest període, l’afiliació ha tingut registres intera-
nuals negatius tots els mesos des del juny de 2008 fins 
al gener de 2014, on hi va haver un clar punt d’inflexió 
i, d’ençà el febrer, tots els mesos han estat amb incre-
ment interanual de l’afiliació.

En conclusió, les bones dades d’ocupació i atur fan 
preveure que es consolidarà l’augment interanual de 
l’afiliació durant els mesos de 2015. De fet, la variació 
interanual del gener de 2015 és la millor de la crisi, 
des del gener de 2008.

Barcelona, 9 d’abril de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost assignat a Catalunya 
del Fons social europeu del 2008 al 2014
Tram. 314-19035/10

Resposta del Govern
Reg. 112876 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-19035/10 us 
informo del següent:

El pressupost anual del Fons Social Europeu 2008-
2013 (FSE), d’acord amb la modificació establerta en el 
Reglament (UE) 539/2010 i l’import executat ha estat: 

Any Pressupost FSE Import executat*

2008 39.063.050 € 90.883.453 €
2009 39.844.311 € 50.893.047 €
2010 40.641.197 € 174.378.905 €
2011 41.454.021 € 26.111.137 €
2012 42.283.100 € 79.380.229 €
2013 43.128.763 € 126.186.405 €

Total 246.414.442 € 547.833.176 €

* L’execució del PO del FSE 2017-2014 respon a l’establert a l’article 
93.1 del Reglament 1083/2006 que, bàsicament, permet l’execució del 
pressupost assignat a un any durant els dos anys posteriors.

Pel que fa al nou programa operatiu de Catalunya 
2014-2020 encara no està aprovat. En aquests mo-
ments s’està redefinint la proposta presentada al mes 
de juliol de 2014 d’acord amb les observacions fetes 
per la Comissió Europea i noves indicacions quant 
a formulació d’objectius i indicadors per part de la 
UAFSE. En aquest nou programa operatiu s’inclouran 
actuacions de diferents àmbits i Departaments de la 
Generalitat.

Barcelona, 9 d’abril de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Programa de garantia juvenil per al 
2015
Tram. 314-19036/10

Resposta del Govern
Reg. 112877 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 
NT de la 314-19036/10 a la 314-19039/10, us informo 
del següent:

El Pressupost del Programa de Garantia Juvenil per 
al 2015 és: 
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Partida pressupostària 2015

Import total pressupostat 
segons Llei pressupostos 

per al 2015

Quantitat que correspon 
al programa de 
garantia juvenil

Pressupost d’Ingressos de la Generalitat de Catalunya
493.0002 80.000.000,00 € 80.000.000,00 €

Total 80.000.000,00 € 80.000.000,00 €

Pressupost de Despeses del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC)
D/460000100/3310/0000 91.190.260,00 € 36.190.250,00 €
D/470000100/3310/0000 95.796.269,18 € 36.190.250,00 €
D/482000100/3310/0000 10.691.257,00 € 3.809.500,00 €

Total   76.190.000,00 €

Pressupost de Despeses del Departament d’Empresa i Ocupació 
(DEMO)
IU0802D/460000100/6610/0000  2.475.500,00 € 825.500,00 €
IU0802D/470000100/6610/0000  4.669.985,00 € 2.540.000,00 €
IU0802D/482000100/6610/0000  2.744.500,00 € 444.500,00 €

Total   3.810.000,00 €

Total Despeses DEMO + SOC   80.000.000,00 €

El SOC ha avaluat les actuacions fetes amb els joves 
dins del Pla Inserjoves, i els programes que han obtin-
gut millors resultats s’han adaptat a la Garantia Juve-
nil. En aquest sentit, el passat 27 de març al Consell 
de Direcció del SOC es va aprovar la programació de 
Garantia Juvenil pel 2015, que inclou nous programes 
fruit del desenvolupament de les Bases per a l’estratè-
gia de l’ocupació juvenil a Catalunya (Garantia Juvenil 
2014-2020), juntament amb l’aprovació de la convoca-
tòria «Fem ocupació per a joves».

Barcelona, 9 d’abril de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de despeses del Programa 
de garantia juvenil per al 2015
Tram. 314-19037/10

Resposta del Govern
Reg. 112877 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19036/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de les accions i el finançament 
del Programa de garantia juvenil per al 2015
Tram. 314-19038/10

Resposta del Govern
Reg. 112877 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19036/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes en el Programa 
de garantia juvenil per al 2015
Tram. 314-19039/10

Resposta del Govern
Reg. 112877 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19036/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius del Cos de Mos-
sos d’Esquadra a Berga
Tram. 314-19048/10

Resposta del Govern
Reg. 112835 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-19048/10, 
314-19049/10, 314-19050/10 i 314-19051/10, us infor-
mo del següent:

El nombre d’efectius de Mossos d’Esquadra en els ter-
ritoris demanats a 31 de desembre de 2014 era el se-
güent: 

ABP / CD Nombre d’efectius

ABP Berguedà 74
ABP Cerdanyola 101
CD Sant Sadurní d’Anoia 48
ABP Alt Penedès 101

L’evolució del nombre d’efectius ha estat l’adequada 
per atendre el servei del cos de Mossos d’Esquadra en 
aquestes àrees bàsiques policials i comissaria de dis-
tricte. La previsió per a l’any 2015 és la de mantenir-ne 
el nombre actual.

Els efectius desplegats en aquests territoris pertanyen 
a les diferents promocions d’ingrés al cos. Per a l’any 
2015 no s’ha formulat cap previsió d’incorporacions.

Finalment, els vehicles assignats a les unitats de segu-
retat ciutadana són els necessaris per atendre el servei 
de les àrees bàsiques policials i comissaria de districte 
esmentades en cadascun dels torns de treball.

Barcelona, 9 d’abril de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius del Cos de Mos-
sos d’Esquadra a Cerdanyola del Vallès
Tram. 314-19049/10

Resposta del Govern
Reg. 112835 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19048/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius del Cos de Mos-
sos d’Esquadra a Sant Sadurní d’Anoia
Tram. 314-19050/10

Resposta del Govern
Reg. 112835 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19048/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius del Cos de Mos-
sos d’Esquadra a Vilafranca del Penedès
Tram. 314-19051/10

Resposta del Govern
Reg. 112835 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19048/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència per a gent gran de titula-
ritat pública a Berga
Tram. 314-19056/10

Resposta del Govern
Reg. 111927 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 res-
posta a la pregunta parlamentària 314-19056/10, 314-
19057/10, 314-19058/10, 314-19059/10, 314-19064/10, 
314-19065/10, 314-19066/10, 314-19067/10, 314-
19143/10, 314-19144/10, 314-19145/10, 314-19146/10, 
314-19147/10, 314-19153/10, 314-19154/10, 314-
19155/10, 314-19156/10, 314-19157/10 i 314-19205/10 
us informo del següent: 

Llista espera 
residència 
gent gran

Llista espera 
centre de dia 

gent gran

Berga 55 8
Cerdanyola del Vallès 266 23

Sant Sadurní d’Anoia 349 8

Vilafranca del Penedès 266 16
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Actualment hi ha 338 persones informades en llista 
per accedir a una plaça de centre de dia de titularitat 
pública a la ciutat de Barcelona.

Pel que fa al termini de la llista d’accés per poder ac-
cedir a recurs públic, d’acord amb el sistema actual 
d’adjudicació de recursos, cal tenir present que depèn 
de diversos factors, com el territori o el moviment de 
baixes d’un centre en concret.

En cas de necessitat d’ingrés immediat, la persona pot 
ingressar en un centre on no hi hagi llista d’accés i ro-
mandre en llista d’espera del centre desitjat.

Barcelona, 30 de març de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència per a gent gran de titula-
ritat pública a Cerdanyola del Vallès
Tram. 314-19057/10

Resposta del Govern
Reg. 111927 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19056/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència per a gent gran de titula-
ritat pública a Sant Sadurní d’Anoia
Tram. 314-19058/10

Resposta del Govern
Reg. 111927 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19056/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència per a gent gran de titula-
ritat pública a Vilafranca del Penedès
Tram. 314-19059/10

Resposta del Govern
Reg. 111927 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19056/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de centre de dia per a gent gran de ti-
tularitat pública a Berga
Tram. 314-19064/10

Resposta del Govern
Reg. 111927 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19056/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de centre de dia per a gent gran de ti-
tularitat pública a Cerdanyola del Vallès
Tram. 314-19065/10

Resposta del Govern
Reg. 111927 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19056/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de centre de dia per a gent gran de ti-
tularitat pública a Sant Sadurní d’Anoia
Tram. 314-19066/10

Resposta del Govern
Reg. 111927 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19056/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de centre de dia per a gent gran de ti-
tularitat pública a Vilafranca del Penedès
Tram. 314-19067/10

Resposta del Govern

Reg. 111927 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19056/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els requeriments i les sancions per no 
retolar en català a Berga el 2014
Tram. 314-19088/10

Resposta del Govern

Reg. 112878 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-19088/10, 
314-19089/10, 314-19090/10 i 314-19091/10, us infor-
mo del següent:

En relació amb les qüestions plantejades, durant l’any 
2014 no s’han fet requeriments, ni resolt sancions, ni 
recaptat cap import per sancions a les ciutats de Berga, 
Cerdanyola del Vallès, Sant Sadurní d’Anoia i Vila-
franca del Penedès. Actualment no hi ha cap expedient 
en tràmit en aquestes localitats.

Tampoc no hi ha hagut cap sanció imposada a cap es-
tabliment de Berga, Sant Sadurní d’Anoia o Vilafran-
ca del Penedès entre els anys 2009 i 2014.

Pel que fa a la ciutat de Cerdanyola del Vallès, l’any 
2013 hi van haver 2 sancions (telefonia i rehabilitació 
d’habitatges). Quant al període comprès entre els anys 
2009 a 2012, ens remetem a la resposta donada a la 
pregunta parlamentària 314-01249/10.

Nota: La base de dades acumula totes les sancions re-
latives a la infracció de vulneració dels drets lingüís-
tics definits a l’article 128 del Codi de Consum, sense 
diferenciar els diferents motius o idiomes.

Barcelona, 9 d’abril de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els requeriments i les sancions per no 
retolar en català a Cerdanyola del Vallès el 
2014
Tram. 314-19089/10

Resposta del Govern
Reg. 112878 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19088/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els requeriments i les sancions per no re-
tolar en català a Sant Sadurní d’Anoia el 2014
Tram. 314-19090/10

Resposta del Govern
Reg. 112878 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19088/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els requeriments i les sancions per no re-
tolar en català a Vilafranca del Penedès el 2014
Tram. 314-19091/10

Resposta del Govern
Reg. 112878 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19088/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’actuació dels Mossos d’Esquadra amb 
relació a l’entrada al camp del Reial Club De-
portiu Espanyol de banderes d’Espanya
Tram. 314-19125/10

Resposta del Govern
Reg. 112729 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-19125/10 i 
314-19126/10, us informo del següent:
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No s’impedeix l’entrada a l’estadi del RCD Espanyol 
de cap de les dues banderes a què fan referència les 
preguntes ni tampoc són retirades.

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra dóna 
compliment a la Llei de l’esport, aprovada pel Decret le-
gislatiu 1/2000, de 31 de juliol, que prohibeix en l’article 
73 f la introducció i l’exhibició de pancartes, símbols, 
emblemes o llegendes que incitin a la violència, així 
com a la Llei 19/2007, d’11 de juliol, contra la violència, 
el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport.

La llei estatal 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport tam-
bé prohibeix, en l’art. 66.1, la introducció i l’exhibi-
ció de pancartes, símbols, emblemes o llegendes que, 
pel seu contingut o per les circumstàncies en què s’ex-
hibeixin o utilitzin, pugui ser considerat com un acte 
que inciti, fomenti o ajudi als comportaments violents, 
xenòfobs, racistes o terroristes, o com un acte manifest 
de menyspreu esportiu.

En cas que la Policia de la Generalitat detecti alguna 
conducta susceptible de ser sancionada, es denúncia la 
persona responsable i es retira el material que hagi es-
tat utilitzat per cometre la infracció.

Barcelona, 8 d’abril de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’actuació dels Mossos d’Esquadra amb 
relació a l’entrada al camp del Reial Club De-
portiu Espanyol de banderes estelades
Tram. 314-19126/10

Resposta del Govern
Reg. 112729 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19125/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’agents de l’àrea bàsica 
policial d’Igualada (Anoia) en data del 31 de 
desembre de 2014
Tram. 314-19127/10

Resposta del Govern
Reg. 112730 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-19127/10, 
314-19128/10 i 314-19129/10, us informo del següent:

El nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra a l’ABP 
Anoia a 31 de desembre dels anys 2012 i 2013 era de 
112. El nombre d’agents a 31 de desembre de 2014 era 
de 111.

Barcelona, 8 d’abril de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’agents de l’àrea bàsica 
policial d’Igualada (Anoia) en data del 31 de 
desembre de 2013
Tram. 314-19128/10

Resposta del Govern

Reg. 112730 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19127/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’agents de l’àrea bàsica 
policial d’Igualada (Anoia) en data del 31 de 
desembre de 2012
Tram. 314-19129/10

Resposta del Govern

Reg. 112730 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19127/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència de titularitat pública per 
a gent gran a Igualada (Anoia)
Tram. 314-19143/10

Resposta del Govern

Reg. 111927 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19056/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència de titularitat pública per 
a gent gran a Vilanova del Camí (Anoia)
Tram. 314-19144/10

Resposta del Govern
Reg. 111927 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19056/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència de titularitat pública per 
a gent gran a Piera (Anoia)
Tram. 314-19145/10

Resposta del Govern
Reg. 111927 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19056/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència de titularitat pública per 
a gent gran a Masquefa (Anoia)
Tram. 314-19146/10

Resposta del Govern
Reg. 111927 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19056/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la llista d’espera per a accedir a una plaça 
de residència de titularitat pública per a gent 
gran a Santa Margarida de Montbui (Anoia)
Tram. 314-19147/10

Resposta del Govern
Reg. 111927 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19056/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps d’espera per a accedir a una 
plaça de centre de dia de titularitat pública 
per a gent gran a Igualada (Anoia)
Tram. 314-19153/10

Resposta del Govern
Reg. 111927 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19056/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps d’espera per a accedir a una 
plaça de centre de dia de titularitat pública 
per a gent gran a Vilanova del Camí (Anoia)
Tram. 314-19154/10

Resposta del Govern
Reg. 111927 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19056/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps d’espera per a accedir a una 
plaça de centre de dia de titularitat pública 
per a gent gran a Piera (Anoia)
Tram. 314-19155/10

Resposta del Govern
Reg. 111927 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19056/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps d’espera per a accedir a una 
plaça de centre de dia de titularitat pública 
per a gent gran a Masquefa (Anoia)
Tram. 314-19156/10

Resposta del Govern
Reg. 111927 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19056/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el temps d’espera per a accedir a una pla-
ça de centre de dia de titularitat pública per 
a gent gran a Santa Margarida de Montbui 
(Anoia)
Tram. 314-19157/10

Resposta del Govern
Reg. 111927 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19056/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les persones en llista d’espera per a 
accedir a una plaça de centre de dia de ti-
tularitat pública per a gent gran a Barcelona
Tram. 314-19205/10

Resposta del Govern
Reg. 111927 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19056/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la contaminació per plaguicides de 
l’aigua de l’Aleixar (Baix Camp)
Tram. 314-19210/10

Resposta del Govern
Reg. 112733 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-19210/10 us 
informo del següent:

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) és competent en 
atorgar la concessió d’aigües subterrànies per a l’abas-
tament del municipi d’Aleixar. En aquest sentit, l’abas-
tament es troba legalitzat per l’ACA, a través de la 
concessió de 6 de maig de 2011, amb un volum màxim 
anual de 66.576 m3.

Les característiques de l’abastament del municipi 
d’Aleixar són l’extracció d’aigua de la mina del Bruc 
de Llagostet i dels pous 1 i 2, ubicats en domini públic 
hidràulic de la riera de la Vila.

L’ACA, a l’anàlisi realitzat al 2005 a través del Pla d’abas-
tament i distribució d’aigua en alta a Catalunya (2005), 

coneix els problemes de concentració de nitrats a l’ai-
gua de l’Aleixar. Si bé, el Pla esmentava que aquests alts 
nivells complien amb el Reial decret 140/2003 pel qual 
s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua 
de consum humà.

Així mateix, l’ACA, a l’any 2008 va atorgar una subven-
ció a l’Aleixar per a la redacció del Pla director del ser-
vei de subministrament (Pla municipal) de 6.480 € (cor-
responent al 80% del seu cost IVA no inclòs). Aquest 
Pla municipal, també va detectar problemes d’alta con-
centració de nitrats a l’aigua d’aquest municipi.

Així, els dos plans esmentats coincidien en considerar 
l’aigua apta pel consum humà, però ambdós recoma-
naven la presa de mesures preventives per tal d’evitar 
el deteriorament de l’aigua subterrània amb el temps. 
En aquest sentit, segons aquests estudis, els principals 
problemes de la qualitat de les aigües del municipi són 
la seva naturalesa incrustant i la presència de plaguici-
des. Segons es demostrava a través d’una analítica ad-
junta al Pla municipal del 2008 hi havia presència de 
desisopropilatrazina amb un nivell de 0,13 µg/L, (su-
perant els 0,10 µg/l permesos segons el RD 140/2003).

El mateix Pla municipal preveia solucionar el tema a 
través de dues actuacions:

1. La instal·lació de tractament de CO2 per la neutralitza-
ció del pH de l’aigua per aconseguir l’equilibri calci car-
boni i solucionar els problemes d’incrustacions a la xar-
xa de distribució provocada per la precipitació del calci.

2. La instal·lació d’un filtre de carbó actiu, que per-
metria eliminar els plaguicides i millorar el gust, per 
absorció.

El Pla municipal prioritzava l’actuació 1 i va arribar 
a valorar el seu cost, mentre que l’actuació 2 recoma-
nava fer-la a partir del moment que els resultats analí-
tics confirmessin la presència de plaguicides (tal i com 
s’ha vingut confirmant durant els darrers anys, per 
part del Departament de Salut).

Així, l’ACA, a l’hora d’atorgar la concessió d’aigües 
per a l’abastament del municipi, coneixedora les carac-
terístiques de l’aigua del municipi, va fixar una condi-
ció particular en el seu clausulat, consistent en l’obli-
gació de fixat un perímetre de protecció de 30 m al 
voltant de la captació, lliure d’abocaments sòlids i lí-
quids. Aquesta és també una mesura preventiva que 
estableix l’ACA enfront a la contaminació de l’aigua 
del municipi. Actualment l’ACA està estudiant enviar 
un requeriment a l’Ajuntament d’Aleixar per a que jus-
tifiqui la implementació de la condició particular es-
mentada, que preveu la seva concessió.

Sobre les actuacions de coordinació de l’ACA amb el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, cal esmentar que, conjun-
tament amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya, 
mantenen una estreta coordinació i contacte per a la 
transferència d’informació i cerca de mesures per evi-
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tar i/o pal·liar la presència de plaguicides al medi en 
concentracions perilloses. Aquesta relació es regula a 
través de la Comissió de Plaguicides constituïda a tra-
vés de l’Ordre ARP/521/2005, de 24 de febrer, de no-
menament dels membres que integren la Comissió in-
terdepartamental en matèria de plaguicides i biocides. 
És, per tant, mitjançant aquesta Comissió, que l’ACA 
remet els informes de detecció de plaguicides al medi 
en concentracions properes als estàndards de qualitat 
establerts, i es coordinen les estratègies a seguir entre 
els diferents Departaments i organismes de la Genera-
litat implicats.

En el cas concret del municipi de l’Aleixar, el Servei 
de Sanitat Vegetal de la Direcció General d’Agricul-
tura i Ramaderia del Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) 
fa 2 anys que treballa en coordinació amb l’Agència de 
Salut Pública a Tarragona per detectar possibles con-
taminants.

El Servei de Sanitat Vegetal del DAAM mantindrà la 
coordinació amb l’Agència de Salut Pública a Tarrago-
na. Complementàriament s’agafaran mostres de pro-
ductes vegetals i també de terra per detectar la possi-
ble presència de plaguicides.

D’acord amb el que preveu la Directiva 2009/128/CE, 
el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi ambi-
ent va aprovar el Pla d’Acció Nacional (PAN) per a 
l’ús sostenible dels productes fitosanitaris. Aquest pla 
estableix objectius, mesures, calendaris, i indicadors, 
per introduir criteris de sostenibilitat en l’ús de pro-
ductes fitosanitaris per el període comprés entre els 
anys 2013 i 2017. Per donar resposta a les exigències 
del PAN, el DAAM va dissenyar un Sistema de vigi-
lància de l’ús i la comercialització de productes fitosa-
nitaris que consta de 2 plans: Pla de vigilància de l’ús, 
i Pla de vigilància de la comercialització dels produc-
tes fitosanitaris.

L’execució tècnica del Pla de vigilància de l’ús dels pro-
ductes fitosanitaris implica la inspecció de l’1% de les 
explotacions agrícoles i la recollida de mostres de pro-
ductes vegetals conreats en la explotació en el 30% de 
les inspeccions. Aquestes mostres son analitzades per 
un laboratori oficialment acreditat per detectar usos no 
autoritzats de PF. En el decurs de la inspecció també es 
comproven els requeriments documentals que exigeix 
el Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual 
s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sos-
tenible dels producte fitosanitaris: quadern d’explota-
ció, registre de tractaments fitosanitaris, gestió dels en-
vasos buits dels productes fitosanitaris, assessorament 
en gestió integrada de plagues (GIP), carnet d’usuari 
professional de productes fitosanitaris...

Barcelona, 9 d’abril de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de la carretera C-241c d’Iguala-
da a Sant Martí de Tous
Tram. 314-19270/10

Resposta del Govern
Reg. 112734 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-19270/10 us 
informo del següent:

El tram d’uns 5,3 quilòmetres de la carretera C-241c 
entre Igualada i el trencant amb la BV-2202 (accés a 
Sant Martí de Tous), és objecte de les actuacions de 
conservació ordinària per part del Servei Territorial de 
Carreteres de Barcelona d’aquest Departament, que és 
l’òrgan encarregat de la seva gestió. D’acord amb això, 
durant els darrers anys s’han dut a terme les diferents 
actuacions necessàries i l’estat actual del ferm i de les 
marques viàries és el correcte. Està previst en la cam-
panya actual (abans de la primavera de 2015) de tala i 
esporgades, actuar en els arbres més perillosos.

Pel que fa a l’estudi informatiu, junt amb l’estudi d’im-
pacte ambiental corresponent, del Condicionament 
C-241c, PK 0,650 al 15,570, C-241e del PK 0 al 3,340 
i C-241d, del PK 27,700 a 29,500. Tram: Igualada - 
Santa Coloma de Queral, actualment es troben en fase 
avançada de redacció, amb una previsió dels cost de 
l’actuació d’uns 70 M€.

Un cop estigui enllestida la redacció dels estudis es-
mentats es podrà passar a la fase d’informació pública 
per desprès poder les obres corresponents.

Barcelona, 8 d’abril de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ús dels plafons informatius de la xar-
xa viària durant la nevada del 4 de febrer de 
2015
Tram. 314-19290/10

Resposta del Govern
Reg. 112731 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 

Fascicle segon
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resposta a les preguntes parlamentàries 314-19290/10, 
314-19291/10, 314-19292/10, 314-19293/10, 314-
19294/10, 314-19295/10 i 314-19296/10, 314-19297/10 
i 314-19298/10, us informo del següent:

Les qüestions plantejades a les preguntes van ser res-
postes en les sessions informatives del director del 
Servei Català de Trànsit i del director general de Pro-
tecció Civil (tram. 357-01175/10 i 357-01176/10) que 
van tenir lloc a la sessió de la Comissió d’Interior del 
passat 12 de març de 2015.

Barcelona, 8 d’abril de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’anticipació a la nevada anunciada 
per al 4 de febrer de 2015
Tram. 314-19291/10

Resposta del Govern
Reg. 112731 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19290/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la incorporació de noves tecnologies 
al sistema d’atenció d’emergències en casos 
de nevades
Tram. 314-19292/10

Resposta del Govern
Reg. 112731 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19290/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la coordinació del Servei Català de Tràn-
sit amb els agents relacionats amb la mobili-
tat i la seguretat viària el 4 de febrer de 2015
Tram. 314-19293/10

Resposta del Govern
Reg. 112731 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19290/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les vies tallades durant la nevada del 4 
de febrer de 2015
Tram. 314-19294/10

Resposta del Govern
Reg. 112731 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19290/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de vehicles atrapats en les 
vies afectades per la nevada del 4 de febrer 
de 2015
Tram. 314-19295/10

Resposta del Govern
Reg. 112731 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19290/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures adoptades per a auxiliar 
els vehicles atrapats per la nevada del 4 de 
febrer de 2015
Tram. 314-19296/10

Resposta del Govern
Reg. 112731 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19290/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de màquines llevaneu mo-
bilitzades amb motiu de la nevada del 4 de 
febrer de 2015
Tram. 314-19297/10

Resposta del Govern
Reg. 112731 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19290/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de camions amb sal mobi-
litzats amb motiu de la nevada del 4 de fe-
brer de 2015
Tram. 314-19298/10

Resposta del Govern
Reg. 112731 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19290/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les famílies amb fills a càrrec benefici-
àries d’ajuts econòmics per al pagament del 
lloguer de l’habitatge el 2013 i el 2014
Tram. 314-19300/10

Resposta del Govern
Reg. 112735 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-19300/10 a 314-19302/10, amb les següents consi-
deracions:

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya gestiona els ajuts 
econòmics d’urgència especial per al pagament de 
l’habitatge (pagaments de quotes de lloguer, d’amor-
tització hipotecària i ajuts per ajudar a pagar un nou 
lloguer a persones que han perdut l’habitatge a conse-
qüència d’un procés de desnonament o d’execució hi-
potecària).

No disposem de la dada sol·licitada referent al nombre 
de famílies amb fills a càrrec d’aquests ajuts.

En el quadre annex detallem el nombre total d’ajuts 
econòmics d’especial urgència atorgats (per fer front 
puntualment al pagament del lloguer, per fer front a 
quotes hipotecàries i per llogar un nou habitatge per 
haver patit un llançament), durant els anys 2013 i 2014:

Barcelona, 8 d’abril de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les famílies amb fills a càrrec beneficià-
ries d’ajuts econòmics per al pagament de 
quotes hipotecàries de l’habitatge el 2013 i el 
2014
Tram. 314-19301/10

Resposta del Govern
Reg. 112735 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19300/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les famílies amb fills a càrrec benefici-
àries d’ajuts econòmics per al pagament del 
lloguer d’un habitatge després d’un procés 
de desnonament el 2013 i el 2014
Tram. 314-19302/10

Resposta del Govern
Reg. 112735 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19300/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’augment de famílies participants en 
el programa «Vacances en família» el 2013 i 
el 2014
Tram. 314-19310/10

Resposta del Govern
Reg. 111928 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-19310/10 us 
informo que podeu consultar el nombre de famílies 
participants i de persones participants al programa 
Vacances en família a la taula següent.

Temporada Famílies participants Persones participants

2013 6.685 24.977
2014 7.960 30.208

Barcelona, 27 de març de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges públics de 
l’Institut Català del Sòl al carrer de Sant Eloi, 
de Barcelona, que estan adjudicats
Tram. 314-19363/10

Resposta del Govern
Reg. 112736 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-19363/10 a 314-19366/10, amb les següents consi-
deracions:

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha tingut conei-
xement de diversos actes vandàlics que s’han produït 
a la promoció d’habitatges Sant Eloi, 4, de Barcelona.

Actualment a l’edifici esmentat s’estan realitzant tre-
balls d’arranjament i s’ha recuperat la possessió de tots 
els habitatges de la promoció que es trobaven ocupats 
il·legalment.

Les obres de reparació, iniciades al febrer d’enguay, 
consisteixen en l’adequació dels 32 habitatges amb 
substitució de les instal·lacions interiors d’aigua, elec-
tricitat, del mobiliari i equipaments de cuina i bany, 
tancaments i revestiments, etc. per aconseguir els mí-
nims d’habitabilitat i reparació de les zones comuni-
tàries.

Barcelona, 8 d’abril de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges públics de 
l’Institut Català del Sòl al carrer de Sant Eloi, 
de Barcelona, que són buits
Tram. 314-19364/10

Resposta del Govern
Reg. 112736 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19363/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els actes vandàlics perpetrats en els 
habitatges públics de l’Institut Català del Sòl 
al carrer de Sant Eloi, de Barcelona
Tram. 314-19365/10

Resposta del Govern
Reg. 112736 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19363/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions per a rehabilitar els ha-
bitatges en mal estat de l’Institut Català del 
Sol al carrer de Sant Eloi, de Barcelona
Tram. 314-19366/10

Resposta del Govern
Reg. 112736 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19363/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions per a adaptar l’accés al 
metro de la plaça de Sants, de Barcelona
Tram. 314-19367/10

Resposta del Govern
Reg. 112737 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-19367/10 us 
informo del següent:

El projecte constructiu bàsic per la millora de l’accessi-
bilitat de l’intercanviador de les línies 1 i 5 de metro de 
l’estació de Plaça de Sants, que defineix les característi-
ques, la durada i el pressupost de les obres per a la seva 
adaptació a persones amb mobilitat reduïda, es va redac-
tar durant el 2014. El corresponent projecte constructiu 
es redactarà durant el 2015 i a continuació, en funció de 
les disponibilitats pressupostàries existents, s’establirà el 
calendari per a l’execució de les obres corresponents.

Barcelona, 8 d’abril de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions per a adaptar l’accés al 
metro de la plaça d’Espanya, de Barcelona
Tram. 314-19368/10

Resposta del Govern
Reg. 112738 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-19368/10 us 
informo del següent:

El projecte constructiu bàsic per la millora de l’acces-
sibilitat de l’intercanviador de les línies 1 i 3 de me-
tro de l’estació d’Espanya, que defineix les caracterís-
tiques, la durada i el pressupost de les obres per a la 
seva adaptació a persones amb mobilitat reduïda, es va 
redactar durant el 2014. El corresponent projecte cons-
tructiu es redactarà durant el 2015 i a continuació, en 
funció de les disponibilitats pressupostàries existents, 
s’establirà el calendari per a l’execució de les obres 
corresponents.

Barcelona, 8 d’abril de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els habitatges públics del carrer de la 
Química, de Barcelona
Tram. 314-19369/10

Resposta del Govern
Reg. 112739 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-19369/10 a 314-19371/10, amb les següents consi-
deracions:

La promoció Gran Via/Química de Barcelona consta 
de 125 habitatges, dels quals actualment n’hi ha 3 ocu-
pats il·legalment i 3 disponibles, que estan en procés 
d’adjudicació.

Respecte als 3 habitatges ocupats il·legalment està pre-
vist que d’aquí a poc temps l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya (AHC) pugui recuperar-ne la possessió.

Els 3 habitatges disponibles ja estan adjudicats. Una 
vegada finalitzin les obres d’arranjament d’aquests ha-

bitatges, l’AHC formalitzarà els corresponents con-
tractes i lliurarà les claus als adjudicataris. El motiu 
pel qual hi ha habitatges buits és conseqüència de la 
rotació periòdica del parc.

Barcelona, 8 d’abril de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre d’habitatges públics del carrer 
de la Química, de Barcelona, que són buits
Tram. 314-19370/10

Resposta del Govern
Reg. 112739 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19369/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió amb relació als habitatges 
públics del carrer de la Química, de Barcelo-
na, que són buits
Tram. 314-19371/10

Resposta del Govern
Reg. 112739 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19369/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la posada en marxa de les estacions 
de la línia 10 del metro al barri de la Marina, 
de Barcelona
Tram. 314-19373/10

Resposta del Govern
Reg. 112740 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-19373/10 us 
informo del següent:

Aquest Departament està treballant per posar en ser-
vei el tram de l’L9 que uneix Barcelona i l’aeroport el 
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primer semestre de 2016. El següent tram a posar en 
servei de manera prioritària seria el tram II de la lí-
nia, corresponent al tram de l’L10, que donarà servei 
al Barri de la Marina.

Barcelona, 8 d’abril de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el millorament de les línies 13 i H16 al 
barri de la Marina, de Barcelona
Tram. 314-19374/10

Resposta del Govern
Reg. 112741 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-19374/10 us 
informo del següent:

Les línies 13 i H16 del metro de Barcelona no exis-
teixen.

Barcelona, 8 d’abril de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els fets que es van produir al Centre 
Penitenciari Quatre Camins, a la Roca del Va-
llès (Vallès Oriental), el 20 de febrer de 2015
Tram. 314-19863/10

Resposta del Govern
Reg. 112658 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 314-19863/10 us 
trameto, en un document adjunt, l’informe elaborat per 
la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

Barcelona, 1 d’abril de 2015

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

Annex

Els fets van tenir lloc a les 13:30 hores, quan dos in-
terns del Mòdul 1 varen arrencar una taula de ping-
pong que estava ancorada al terra del pati i la varen 
posar arran d’una paret, fet que els va permetre acce-
dir al sostre del Mòdul.

Un dels interns que varen protagonitzar aquests fets 
reclamava la seva llibertat i exigia la revisió de la seva 
condemna, per considerar-la injusta.

Finalment, després de raonar amb els dos interns, va-
ren optar per desistir: un va baixar de la teulada a les 
14:00 hores i, l’altre, a les 17:20 hores.

Davant d’aquestes situacions els centres penitenciaris 
activen immediatament el protocol de fugida, per or-
dre del comandament corresponent. En aquest cas, el 
protocol es va activar a les 13:30 hores i es va desacti-
var a les 17:25 hores, un cop varen estar controlats els 
autors de l’incident.

Aquest incident no es pot atribuir ni a la manca de re-
cursos humans ni a cap actuació irregular dels funcio-
naris. Va ser resultat d’un acte sobtat, sense preme-
ditació, que es va controlar sense que comportés cap 
conseqüència per ml funcionament ordinari del centre 
penitenciari, més enllà de la pròpia activació del pro-
tocol de fugida.

Habitualment, després de qualsevol tipus d’incident, 
s’avaluen les conseqüències per detectar si ha hagut 
errades en el sistema i si és el cas, corregir-les imme-
diatament.

Barcelona, 31 de març de 2015

Pere Soler i Campins
Director general de Serveis Penitenciaris
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la inversió estrangera
Tram. 310-00493/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del GP SOC

Reg. 112961 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 13.04.2015

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 
inversió estrangera a Catalunya?

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el temps i les llistes d’espera per 
a l’accés als serveis sanitaris
Tram. 310-00494/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del GP SOC

Reg. 112962 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 13.04.2015

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 
el temps i les llistes d’espera per a l’accés als serveis 
sanitaris?

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la reformulació del Centre 
de Seguretat de la Informació de Catalunya i 
l’externalització de serveis
Tram. 310-00495/10

Anunci
Roger Torrent i Ramió, del GP ERC

Reg. 113062 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 13.04.2015

A la Mesa del Parlament

Roger Torrent i Ramió, diputat del Grup Parlamenta-
ri 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 Generalitat 
sobre la reformulació del Centre de Seguretat de la In-
formació de Catalunya (CESICAT) i en relació al con-
tracte d’externalització de serveis?

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2015

Roger Torrent i Ramió
Diputat GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la plaga de senglars
Tram. 310-00496/10

Anunci
Dionís Guiteras i Rubio, del GP ERC

Reg. 113063 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 13.04.2015

A la Mesa del Parlament

Dionís Guiteras i Rubio, diputat del Grup Parlamenta-
ri 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.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
en relació a la plaga de senglars?

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2015

Dionís Guiteras i Rubio
Diputat GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’incompliment de mocions i re-
solucions de l’àmbit de la salut
Tram. 310-00497/10

Anunci
Carina Mejías Sánchez, del GP C’s

Reg. 113100 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 13.04.2015

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 15 i 
16 d’abril de 2015.

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

– Sobre l’incompliment del Govern de les mocions i 
resolucions parlamentàries en l’àmbit de la salut? 

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2015

Carina Mejías Sánchez
Portaveu GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la valoració del programa «Pel 
bon tracte a les persones grans» a l’Anoia
Tram. 310-00498/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del GP CiU

Reg. 113105 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 13.04.2015

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 de la Generalitat en re-
lació amb el Programa «Pel bon tracte a les persones 
grans» a la comarca de l’Anoia?

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la concessió de la C-32 i el per-
llongament d’aquesta autopista fins a Lloret 
de Mar
Tram. 310-00499/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del GP CiU

Reg. 113106 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 13.04.2015

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 és la posició del Govern sobre la concessió de 
la C-32 després de l’acord per prolongar aquesta via 
fins a Lloret de Mar?

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la lluita contra l’economia sub-
mergida
Tram. 310-00500/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del GP CiU

Reg. 113107 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 13.04.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió del Grup Parlamentari de 
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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 són les mesures del Govern per lluitar contra 
l’economia submergida en l’àmbit laboral?

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la presa de Mont-rebei
Tram. 310-00501/10

Anunci
Sara vilà Galan, del GP ICv-EUiA

Reg. 113109 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 13.04.2015

A la Mesa del Parlament

Sara Vilà Galan, diputada del Grup Parlamentari 
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: 

– Sobre la presa de Mont-Rebei (Lleida)?

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2015

Sara Vilà Galan
Diputada GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre l’aplicació de la Llei orgànica 
per a la millora de la qualitat educativa espe-
cialment a les ciències socials
Tram. 310-00502/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del GP ICv-EUiA

Reg. 113111 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 13.04.2015

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 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: 

– Sobre l’aplicació de la LOMCE i especialment dels 
seus principis a les Ciències Socials.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2015

Hortènsia Grau Juan
Diputada GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les detencions recents de giha-
distes
Tram. 310-00503/10

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del GP PPC

Reg. 113114 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 13.04.2015

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: 

– Sobre les recents detencions de gihadistes a Cata-
lunya.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2015

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu GP PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’acció exterior
Tram. 310-00504/10

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del GP PPC

Reg. 113115 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 13.04.2015

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 
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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: 

– Sobre l’acció exterior del Govern.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2015

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu GP PPC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00288/10

Anunci
Albert Rivera Díaz, del GP C’s

Reg. 112233 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 13.04.2015

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, 7 d’abril de 2015

Albert Rivera Díaz
President GP C’s

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política i social
Tram. 317-00289/10

Anunci
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 112839 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 13.04.2015

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 Generalitat 
en relació a la situació política i social que viu el país?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00290/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del GP SOC

Reg. 112963 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 13.04.2015

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, 13 d’abril de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00291/10

Anunci
Marta Rovira i vergés, del GP ERC

Reg. 113061 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 13.04.2015

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Marta Rovira i Ver-
gés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana 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.
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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, 13 d’abril de 2015

Marta Rovira i Vergés
Portaveu GP ERC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00292/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del GP CiU

Reg. 113104 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 13.04.2015

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 re-
lació als darrers esdeveniments de l’actualitat política?

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00293/10

Anunci
Joan Herrera Torres, del GP ICv-EUiA

Reg. 113108 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 13.04.2015

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, 13 d’abril de 2015

Joan Herrera Torres
President GP ICV-EUiA

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00294/10

Anunci
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del GP PPC

Reg. 113113 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 13.04.2015

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 Par-
lament, formula la pregunta següent al president de la Ge-
neralitat, 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, 13 d’abril de 2015

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez
Presidenta GP PPC

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la pertinença a grups d’ex-
trema dreta de dirigents de l’associació So-
matemps
Tram. 311-02232/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del GP ICv-EUiA

Reg. 111948 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 15.04.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
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Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Li consta al Departament d’Interior si membres de 
grups d’extrema dreta han format part de la direcció 
de l’associació Somatemps, i en cas afirmatiu, de qui-
nes persones i grups es tracta?

Palau del Parlament, 31 de març de 2015

Jaume Bosch i Mestres
Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la relació entre l’associació 
Somatemps i grups d’extrema dreta o xenò-
fobs
Tram. 311-02233/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del GP ICv-EUiA

Reg. 111949 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 15.04.2015

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quina relació ha tingut o té en l’actualitat, segons el 
Departament d’Interior, l’associació Somatemps amb 
grups d’extrema dreta o xenòfobs?

Palau del Parlament, 31 de març de 2015

Jaume Bosch i Mestres
Diputat GP ICV-EUiA

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació pressupostària per a la 
construcció de l’Escola Serra de Miralles, de 
Tordera (Maresme), i de la part d’educació 
secundària que té adscrita
Tram. 314-20045/10

Formulació
Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

Reg. 111832 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Quim Arrufat Ibáñez, diputat 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.

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

– Si hi haurà dotació pressupostària i programació 
d’execució i realització per aquest any per a l’escola 
Serra de Miralles i la part restant del nou institut de 
Tordera, adscrit a l’escola.

– En el cas que enguany no estigui prevista la seva 
construcció, quins són els terminis d’execució progra-
mats i quines les actuacions previstes per aquest any 
per tal de pal·liar les mancances que presenta l’esco-
la (manca d’aula polivalent, biblioteca, gimnàs, manca 
d’espai per a fer desdoblaments).

Palau del Parlament, 27 de març de 2015 

Quim Arrufat Ibáñez
Diputat del Grup Mixt

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació entre l’associació Soma-
temps i grups d’extrema dreta o xenòfobs
Tram. 314-20046/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del GP ICv-EUiA

Reg. 111950 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat 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 
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pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quina relació ha tingut o té en l’actualitat, segons el 
Departament d’Interior, l’associació Somatemps amb 
grups d’extrema dreta o xenòfobs?

Palau del Parlament, 31 de març de 2015 

Jaume Bosch i Mestres
Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la pertinença a grups d’extrema dreta 
de dirigents de l’associació Somatemps
Tram. 314-20047/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del GP ICv-EUiA

Reg. 111951 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Li consta al Departament d’Interior si membres de 
grups d’extrema dreta han format part de la direcció 
de l’associació Somatemps, i en cas afirmatiu, de qui-
nes persones i grups es tracta?

Palau del Parlament, 31 de març de 2015 

Jaume Bosch i Mestres
Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els combustibles utilitzats per l’em-
presa Cementos Molins Industrial, de Sant 
Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)
Tram. 314-20048/10

Formulació
Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

Reg. 112258 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Quim Arrufat Ibáñez, diputat 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.

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

En relació a l’empresa Cementos Molins Industrial, 
SA ubicada a la carretera N-340, km 1242,3 del terme 
industrial de Sant Vicenç dels Horts, us adrecem les 
següents consultes: 

1. A partir del 9 de desembre de 2010, data en què el 
conseller de Medi Ambient i Habitatge dicta resolució 
per la qual s’atorga a la citada empresa el canvi subs-
tancial per la utilització de biomassa com a combusti-
ble alternatiu. Sol·licitem la relació de tots els combus-
tibles utilitzats per anys en la seva activitat i en quina 
proporció s’ha utilitzat cadascun.

2. El procés de producció de ciment genera emissions 
de gasos a l’atmosfera en diferents etapes. Us sol·licitem 
la relació i proporció de totes les substàncies emeses 
pels focus d’emissió segons el combustible utilitzat i el 
mètode de control utilitzat, especialment si el mètode de 
mesuraments dels focus fixos d’emissió és en continuo.

3. Atès que la zona afectada per les emissions de la ci-
tada cimentera es troba immers en un àmbit de Zona 
de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric des del 
2006 per PM10 i posteriorment s’amplia als Òxids de 
Nitrogen i que aquestes substàncies emeses són dues 
de les més representatives el sector del ciment, es for-
mula la següent pregunta: 

– Com és que a l’any 2006 el conseller de Medi Am-
bient i Habitatge autoritza la construcció d’una nova 
línia de producció que comporta la construcció d’un 
nou forn que preveu la crema de residus, amb l’incre-
ment d’emissions i de la creació de nous contaminants 
que això comporta?

4. Cada quan es netegen els filtres dels focus emissors? 
Quin tipus de filtres són? On es porten les escòries i 
les cendres i els residus provinents de la neteja dels fil-
tres dels focus emissors?

5. Atès que la citada empresa cobra per la gestió dels 
residus (els crema com a combustible), estalvia en la 
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compra de combustible fòssil i a més ven el produc-
te final. S’ha tingut en compte el benefici econòmic 
particular que representa utilitzar combustibles alter-
natius (combustibles derivats de residus (CDR), pneu-
màtics fora d’ús (PFU), fangs de depuradora...) per Ce-
mentos Molins Industrial, SA?

I més tenint en compte que l’Agència Europea de 
l’Energia ha avaluat en clau econòmica els danys a la 
salut del 2011 que han produït les cimenteres espanyo-
les i que ha aportat diverses xifres: per exemple en re-
lació a la pèrdua d’expectativa de vida, l’impacte en el 
cost de la cura de les malalties derivades oscil·la entre 
els 45 milions d’euros de Lafargue, SA de Villaluenga 
de la Sagra.

6. Atès, dos estudis científics elaborats per l’Àrea 
d’Epidemiologia Ambiental i Càncer del Instituto de 
Salud Pública Carlos III, La mortalitat per càncer en 
municipis i ciutats situades a les proximitats d’incine-
radores i la mortalitat per càncer en les ciutats en les 
proximitats de les instal·lacions per a la producció de 
ciment, calç, guix i òxid de magnesi (el segon amb data 
de gener de 2015), constaten un risc major de mort per 
càncer en els municipis en un radi de 5 km d’aquestes 
empreses i l’ampliació de l’afectació a 65 km a la ro-
dona i donen prou dades per poder estar preocupats 
per l’increment de certs tipus de càncers, alteracions 
endocrines (diabetis), alteracions hormonals, afecta-
cions en el desenvolupament cerebral de les funcions 
cognitives en el procés fetal com a conseqüència de la 
incineració.

Atès, que l’Oficina de Control i Prevenció Integrada 
de la Pol·lució ha revelat que la generació de les subs-
tàncies que es produeixen en les cimenteres a través de 
la incineració, que són substàncies molt tòxiques i que 
no són controlades en les instal·lacions, ja que no han 
estat o no estan incloses en les autoritzacions ambien-
tals integrades: 

– Com és que a l’any 2010 s’autoritza la crema de 
fangs de depuradora d’aigües residuals com a combus-
tible alternatiu, quan aquests residus són molt rics en 
metalls pesants?

– Com és que l’any 2014 es considera no substancial 
la modificació comunicada per l’esmentada cimentera 
consistent en la substitució de part del combustible au-
toritzat per pneumàtics fora d’ús triturats (NFU), quan 
la crema d’aquests residus comporta l’emissió de com-
ponents irritants i hidrocarburs cancerígens?

– Com és que no s’ha tingut en compte el principi de 
precaució per preservar la salut de les persones i la cu-
ra del medi ambient a l’hora d’autoritzar els varis can-
vis autoritzats en els combustibles autoritzats?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2015 

Quim Arrufat Ibáñez
Diputat del Grup Mixt

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de cuidadors familiars en 
data de l’1 de febrer de 2015
Tram. 314-20049/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del GP SOC

Reg. 112299 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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: 

– En relació amb la Llei de la Dependència, quantes 
persones cuidadores familiars hi ha a Catalunya a 1 de 
febrer de 2015?

Palau del Parlament, 26 de març de 2015 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de rebaixes de grau de de-
pendència
Tram. 314-20050/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del GP SOC

Reg. 112300 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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: 

– Quantes rebaixes de grau de dependència s’han pro-
duït a Catalunya el 2014? Quantes s’han produït fins 
l’1 de març de 2015?

Palau del Parlament, 26 de març de 2015 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de beneficiaris de les aju-
des a la dependència que han sofert una re-
ducció de l’horari del servei d’atenció domi-
ciliària
Tram. 314-20051/10

Formulació

Eva Granados Galiano, del GP SOC

Reg. 112301 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 Llei de De-
pendència que han vist reduïdes les hores de Servei 
d’Atenció Domiciliària? Quins són els motius per a ca-
da un dels casos?

Palau del Parlament, 26 de març de 2015 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de valoracions del grau de 
dependència fetes el 2014 i el 2015
Tram. 314-20052/10

Formulació

Eva Granados Galiano, del GP SOC

Reg. 112302 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 número de valoracions de grau de depen-
dència que s’han produït a Catalunya els anys 2014 i 
2015? Per quins motius s’han fet cada una de les valo-

racions? Quin és el temps mig per tornar a fer una va-
loració de grau de dependència al domicili?

Palau del Parlament, 26 de març de 2015 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el millorament de l’accessibilitat i la se-
guretat de l’estació de tren de Sant Feliu de 
Llobregat i sobre el soterrament de les v ies
Tram. 314-20053/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb 

un altre diputat del GP SOC

Reg. 112603 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Jordi Terrades 
i Santacreu, diputat 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.

El darrer control de compliment del Govern a la Reso-
lució 488/X sobre l’accessibilitat i la seguretat de l’es-
tació ferroviària de Sant Feliu de Llobregat, de data del 
14 de juny del 2014, recorda el compromís del Govern 
de la Generalitat i el Ministeri de Foment en prioritzar 
la millora de l’accessibilitat a aquesta estació, mitjan-
çant la instal·lació de 2 ascensors d’accés al pas infe-
rior, i la millora de l’accessibilitat als trens, mitjançant 
el perllongament i adequació de les andanes; el Govern 
anunciava també en el control de compliment la seva 
sol·licitud al Ministeri per tal d’incloure al pròxim exer-
cici pressupostari l’actuació del soterrament del corre-
dor ferroviari prevista a Sant Feliu de Llobregat.

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

– Ha obtingut el Govern resposta del Ministeri de Fo-
ment respecte al soterrament de les vies de Renfe a 
Sant Feliu de Llobregat? En cas afirmatiu, en quins 
termes? Hi ha compromís i previsió de dates d’execu-
ció d’aquesta actuació?

– Prioritzada l’actuació de millora de l’accessibilitat, 
en quina data es preveu la instal·lació de les mesures 
d’accessibilitat com la col·locació dels ascensors a l’es-
tació de Renfe de Sant Feliu de Llobregat?

Palau del Parlament, 30 de març de 2015 

Eva Granados Galiano Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu adjunta GP SOC Diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la destinació de la partida pressupos-
tària del 2014 per a la millora de la carretera 
B-204
Tram. 314-20054/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb 

un altre diputat del GP SOC

Reg. 112604 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Jordi Terra-
des i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Els Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2014 
preveien una partida concreta per a la millora i execu-
ció d’obres d’adequació del ferm de la B-204; atès que 
l’execució i les obres no han estat implementades fins 
ara al territori, 

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

– Quina ha estat la destinació de la partida de 800.000 € 
previstos a l’exercici 2014 que el Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat tenia assignada a l’execució 
d’obres de millora del ferm de la B-204?

Palau del Parlament, 30 de març de 2015 

Eva Granados Galiano Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu adjunta GP SOC Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el funcionament de l’Arxiu Comarcal 
del Montsià
Tram. 314-20055/10

Formulació
J. Lluís Salvadó i Tenesa, juntament amb 

una altra diputada del GP ERC

Reg. 112613 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

J. Lluís Salvadó i Tenesa, diputat, Teresa Vallverdú 
Albornà, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenten la pregunta següent sobre el funciona-

ment de l’Arxiu Comarcal del Montsià, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

El mes de juliol de l’any 2013 l’Arxiu Comarcal del 
Montsià reprenia el seu funcionament i atenció al pú-
blic després d’estar tancat durant 4 mesos, arran de 
les dificultats que presentava el Consell Comarcal del 
Montsià per continuar fent-se càrrec de les nòmines 
del director de l’equipament, una despesa que corres-
ponia assumir al Departament de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya. L’equipament va reobrir amb una 
nova directora, Montse Matamoros, la nòmina de la 
qual la continuava assumint l’ens comarcal, una situa-
ció transitòria que havia de tenir una solució definitiva 
per part del Departament de Cultura per evitar situaci-
ons irregulars i anòmales de funcionament.

La situació però sembla no resolta perquè des del mes 
de gener fins al mes de març de 2014 l’Arxiu Comarcal 
del Montsià ha estat tancat al públic i no s’ha renovat la 
contractació a la seva directora tècnica. Aquest fet afec-
ta de manera negativa la programació i funcionament 
habitual de l’Arxiu, així com la seva imatge pública i de 
confiança respecte els usuaris i les administracions, en-
titats o associacions que hi tenen dipositats els seus fons 
documentals o bé haurien de cedir en un futur.

Amb la intenció de clarificar el funcionament d’aquest 
equipament públic que depèn de la Conselleria de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, interessa saber 
a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Qui té la responsabilitat de que l’Arxiu Comarcal del 
Montsià estigui obert al públic i compti amb una direc-
ció tècnica estable per programar les actuacions a fer?

– De qui és responsabilitat que des del mes de gener 
fins al mes de març de 2015 l’arxiu hagi estat tancat i 
sense direcció tècnica?

– Quines mesures emprendrà la Conselleria per donar 
una solució definitiva per tal que es pugui reobrir el 
més aviat possible l’Arxiu i pugui comptar amb una 
direcció tècnica?

– Quines mesures emprendrà la Conselleria per do-
tar d’estabilitat el funcionament de l’Arxiu i evitar que 
aquesta situació es torni a repetir en un futur?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2015 

J. Lluís Salvadó i Tenesa Teresa Vallverdú Albornà
Diputat GP ERC Diputada GP ERC 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la incorporació dels serveis sanitaris en 
les xarxes que intervenen en les situacions 
de dificultat en l’alimentació d’infants i ado-
lescents
Tram. 314-20056/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb 

una altra diputada del GP SOC

Reg. 112680 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– S’han incorporat els serveis sanitaris en el procés de 
coordinació de les diferents xarxes que intervenen en 
la prevenció, detecció i atenció de les situacions de di-
ficultat en l’alimentació d’infants i adolescents?

Palau del Parlament, 12 de març de 2015 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mecanismes per a sistematitzar la 
informació de les situacions de dificultat en 
l’alimentació d’infants i adolescents
Tram. 314-20057/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb 

una altra diputada del GP SOC

Reg. 112681 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quins mecanismes s’han establert per sistematitzar 
la informació de les situacions de dificultat en l’ali-
mentació d’infants i adolescents detectades per tal de 
conèixer el seu abast real i poder anticipar mesures 
preventives i pal·liatives?

Palau del Parlament, 12 de març de 2015 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de situacions de dificultat 
en l’alimentació d’infants i adolescents de-
tectades el 2013 i el 2014
Tram. 314-20058/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb 

una altra diputada del GP SOC

Reg. 112682 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin és el número de situacions de dificultat en l’ali-
mentació d’infants i adolescents que s’han detectat a 
Catalunya els anys 2013 i 2014? (Desglossar les dades 
per edats i comarques).

– Quina coordinació han portat a terme els diferents 
departaments de la Generalitat davant cada un dels ca-
sos detectats?

Palau del Parlament, 12 de març de 2015 

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta GP SOC Diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adaptació del protocol de detecció i 
seguiment de situacions de dificultat en l’ali-
mentació d’infants i adolescents
Tram. 314-20059/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb 

una altra diputada del GP SOC

Reg. 112683 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– S’ha adaptat el protocol per a la detecció i seguiment 
de situacions de dificultat en l’alimentació d’infants i 
adolescents per part dels serveis concrets de cada ter-
ritori segons la singularitat de cada un d’ells? En cas 
afirmatiu, com s’ha adaptat a cada un dels serveis i 
territoris?

Palau del Parlament, 12 de març de 2015 

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

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els mecanismes identificats per a 
constatar la cobertura de les necessitats ali-
mentàries d’infants i adolescents
Tram. 314-20060/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb 

una altra diputada del GP SOC

Reg. 112684 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quins mecanismes s’han identificat des dels equips 
bàsics de serveis socials i dels serveis d’intervenció so-
cioeducativa no residencial per a infants i adolescents 
en situació de risc per prevenir i constatar la cobertu-
ra de les necessitats alimentàries dels infants i adoles-
cents? En quins períodes s’han intensificat les actua-
cions dels serveis socials?

Palau del Parlament, 12 de març de 2015 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el circuit que segueixen els serveis so-
cials quan detecten una situació de dificultat 
en l’alimentació d’un infant o un adolescent
Tram. 314-20061/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb 

una altra diputada del GP SOC

Reg. 112685 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin circuit es segueix quan els serveis socials tenen 
coneixement d’una situació de dificultat en l’alimenta-
ció d’un infant o adolescent?

Palau del Parlament, 12 de març de 2015 

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta GP SOC Diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mecanismes que s’activen quan 
els serveis bàsics d’atenció social detec-
ten una situació de dificultat en l’alimentació 
d’un infant o un adolescent
Tram. 314-20062/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb 

una altra diputada del GP SOC

Reg. 112686 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quins mecanismes s’activen quan els serveis bàsics 
d’atenció social valoren que existeix una situació de 
dificultat d’alimentació d’un infant o adolescent?

– Quantes vegades s’han activat aquests mecanismes 
durant els anys 2013 i 2014?

– Quin resultat han tingut cada un dels mecanismes?

– En quines comarques s’han activat cada un dels me-
canismes?

Palau del Parlament, 12 de març de 2015 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les ajudes per a atendre els casos de 
situació de dificultat en l’alimentació d’in-
fants o adolescents
Tram. 314-20063/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb 

una altra diputada del GP SOC

Reg. 112687 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– De quins ajuts disposa el Govern per atendre els ca-
sos que des dels serveis bàsics d’atenció social valoren 
com una situació de dificultat d’alimentació d’un me-
nor o adolescent?

– Quants ajuts s’han atorgat durant els anys 2013 i 2014? 
Per quins imports?

– Com s’han coordinat els serveis socials amb els con-
sells comarcals, ajuntaments i centres educatius?

Palau del Parlament, 12 de març de 2015 

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

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre d’alumnes amb indicis 
d’una alimentació deficient que s’han detec-
tat als centres educatius el 2013 i el 2014
Tram. 314-20064/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb 

una altra diputada del GP SOC

Reg. 112688 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quants casos d’alumnes amb indicis d’una alimenta-
ció deficient han detectat cada un dels centres educa-
tius de Catalunya els anys 2013 i 2014?

– Quants d’aquests casos s’han derivat als serveis bà-
sics d’atenció social? Amb quin resultat?

Palau del Parlament, 12 de març de 2015 

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta GP SOC Diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes amb beca de 
menjador adjudicada que han deixat de fer 
ús del servei de menjador el 2013 i el 2014
Tram. 314-20065/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb 

una altra diputada del GP SOC

Reg. 112689 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quants alumnes amb beca menjador adjudicada han 
deixat de fer ús del servei de menjador els anys 2013 
i 2014?

Palau del Parlament, 12 de març de 2015 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions entre les persones de re-
ferència de cada àmbit per a la detecció i el 
seguiment dels casos de dificultat en l’ali-
mentació d’infants o adolescents el 2013 i el 
2014
Tram. 314-20066/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb 

una altra diputada del GP SOC

Reg. 112690 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quantes reunions han mantingut les persones de re-
ferència de cada àmbit del protocol per a la detecció i 
seguiment de situacions de dificultat en l’alimentació 
d’infants per a fer el seguiment conjunt de la situació 
de tots els infants i adolescent que es troben en situa-
ció de dificultat en l’alimentació, els anys 2013 i 2014?

– Amb quina periodicitat han tingut lloc aquestes re-
unions?

– Quants casos s’han tractat a cada una de les reunions 
mantingudes?

– Quines mesures conjuntes o coordinades s’han por-
tat a terme per cada un dels casos tractats a cada una 
de les reunions?

– En quins àmbits s’ha actuat en cada cas?

– En quin termini s’ha actuat en cada un dels casos?

Palau del Parlament, 12 de març de 2015 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat ecològic de les zones humides 
de Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-20067/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, juntament amb 

un altre diputat del GP ERC

Reg. 112695 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada, Marc Sanglas i Al-
cantarilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent sobre l’estat 
ecològic de les zones humides de conques internes de 
Viladecans, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Tenint en compte els diversos mostrejos duts a terme 
per l’ACA en més de 30 zones humides de conques in-
ternes corresponents al Programa de seguiment i con-
trol 2013-18, veiem que al delta del Llobregat tenim el 
Remolar, les Filipines i la Vidala amb un estat ecolò-
gic deficient, i l’estany de la Murtra dolent. Per això 
interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Per què es considera que el Remolar, les Filipines i la 
Vidala tenen un estat ecològic deficient? Què pensen 
fer per solucionar-ho?
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– Per què es considera que la Murtra té un estat ecolò-
gic dolent? Què pensen fer per solucionar-ho?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2015 

Anna Simó i Castelló Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputada GP ERC Diputat GP ERC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estalvi econòmic en costos de per-
sonal pel tancament de centres d’atenció 
primària en horari nocturn
Tram. 314-20068/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del GP C’s

Reg. 112782 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

Com sigui que la resposta parlamentària rebuda Tram 
314-16516-10, en data 31 de març de 2015, fa referèn-
cia als objectius de les mesures d’estalvi implementats, 
però no detalla les quantitats realment estalviades, que 
era el motiu i el contingut de la pregunta, reiterem de 
nou la sol·licitud instada ja que al fer referència a cos-
tos de personal són perfectament quantificables i indi-
vidualitzables per imputació i per centre de cost.

Per tant, sol·licitem s’ens lliuri la següent informació: 

– Estalvi econòmic en costos de personal, secundari 
al tancament de CAPs en horari nocturn, que s’ha pro-
duït a tot Catalunya.

– Estalvi econòmic en costos de personal, secundari al 
tancament de CAPs en horari nocturn, detallat de for-
ma individualitzada en relació als següents municipis: 
Barcelona, Gavà, Montcada i Reixac, Sabadell, Ter-
rassa, Cornellà, Hospitalet de Llobregat, Viladecans, 
Castelldefels, Rubí, Mataró, Montornès del Vallès, 
Badalona, Cerdanyola del Vallès, Santa Coloma de 
Gramanet, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobre-
gat, Sitges, Lleida, Pla de la Font, Girona, Tarragona, 
Salou, Vila-seca, Roda de Barà.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015 

Carme Pérez Martínez
Diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la Fundació Hospital de Palamós
Tram. 314-20069/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del GP C’s

Reg. 112783 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

En relació a les entitats que es relacionen, interessa a 
aquesta diputada coneixer les dades següents: 

Fundació Hospital de Palamós: 

– Composició del Patronat de la Fundació.

– Carta Fundacional i Estatuts de la Fundació.

– Personalitat jurídica (público o privada) de l’entitat.

– Nombre de treballadors.

– Serveis assistencials i no asssistencials, hospitalaris 
i no hospitalaris que depenen orgànica, economica i 
funcionalment de l’entitat.

– Entitats del grup, multigrup o associades.

– Convenis de col·laboració, de prestació de serveis 
o qualsevol altra vinculació, que l’entitat té subscrits 
amb altres entitats. 

– Serveis, directius, personal o funcions que, amb ca-
ràcter transversal o mitjançant aliances estratègiques, 
es reben o es presten de o a altres entitats.

– Transferències, retribucions o prestacions econò-
miques que es reben o es donen per aquests serveis 
«transversals».

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015 

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Consorci Assistencial Baix Empordà
Tram. 314-20070/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del GP C’s

Reg. 112784 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

En relació a les entitats que es relacionen, interessa a 
aquesta diputada coneixer les dades següents: 

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

Consorci Assistencial del Baix Empordà (CABE)

– Composició de l’òrgan de govern del Consorci i rela-
ció de persones o entitats que el constitueixen.

– Norma de creació i Estatuts de l’entitat.

– Serveis assistencials i no asssistencials, hospitalaris 
i no hospitalaris que depenen orgànica, economica i 
funcionalment de l’entitat.

– Entitats del grup, multigrup o associades.

– Convenis de col·laboració, de prestació de serveis 
o qualsevol altra vinculació, que l’entitat té subscrits 
amb altres entitats.

– Serveis, directius, personal o funcions que, amb ca-
ràcter transversal o mitjançant aliances estratègiques, 
es reben o es presten de o a altres entitats.

– Transferències, retribucions o prestacions econòmi-
ques que es reben o es donen per aquests serveis «trans-
versals».

– Nombre de treballadors que en depenen i entitat con-
creta on presten els seus serveis.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015 

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els Serveis de Salut Integrats del Baix 
Empordà
Tram. 314-20071/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del GP C’s

Reg. 112785 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

En relació a les entitats que es relacionen, interessa a 
aquesta diputada coneixer les dades següents: 

Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) 

– Composició de l’òrgan de govern de l’AIE i relació 
de persones o entitats que la constitueixen.

– Norma, contracte o conveni de constitució, finalitat 
de l’associació i normes de funcionament intern.

– Serveis assistencials i no asssistencials, hospitalaris 
i no hospitalaris que depenen orgànica, econòmica i 
funcionalment de l’entitat.

– Entitats del grup, multigrup o associades.

– Convenis de col·laboració, de prestación de serveis 
o qualsevol altra vinculació, que l’entitat té subscrits 
amb altres entitats.

– Serveis, directius, personal o funcions que, amb ca-
ràcter transversal o mitjançant aliances estratègiques, 
es reben o es presten de o a altres entitats.

– Transferències, retribucions o prestacions econòmi-
ques que es reben o es donen per aquests serveis «trans-
versals».

– Nombre de treballadors que en depenen i entitat con-
creta on presten els seus serveis.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015 

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’agrupació d’interès econòmic Em-
porhotel
Tram. 314-20072/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del GP C’s

Reg. 112786 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

En relació a les entitats que es relacionen, interessa a 
aquesta diputada coneixer les dades següents: 

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

Emporhotel

– Composició de l’òrgan de govern de l’AIE i relació 
de persones o entitats que la constitueixen.

– Norma, contracte o conveni de constitució, finalitat 
de l’associació i normes de funcionament intern.

– Serveis assistencials i no asssistencials, hospitalaris 
i no hospitalaris que depenen orgànica, econòmica i 
funcionalment de l’entitat.

– Entitats del grup, multigrup o associades.

– Convenis de col·laboració, de prestación de serveis 
o qualsevol altra vinculació, que l’entitat té subscrits 
amb altres entitats. 

– Serveis, directius, personal o funcions que, amb ca-
ràcter transversal o mitjançant aliances estratègiques, 
es reben o es presten de o a altres entitats.

– Transferències, retribucions o prestacions econò-
miques que es reben o es donen per aquests serveis 
«transversals».

– Nombre de treballadors que en depenen i entitat con-
creta on presten els seus serveis.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015 

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’agrupació d’interès econòmic Em-
porsis
Tram. 314-20073/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del GP C’s

Reg. 112787 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

En relació a les entitats que es relacionen, interessa a 
aquesta diputada coneixer les dades següents: 

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

Emporsis 

– Composició de l’òrgan de govern de l’AIE i relació 
de persones o entitats que la constitueixen.

– Norma, contracte o conveni de constitució, finalitat 
de l’associació i normes de funcionament intern.

– Serveis assistencials i no asssistencials, hospitalaris 
i no hospitalaris que depenen orgànica, econòmica i 
funcionalment de l’entitat.

– Entitats del grup, multigrup o associades.

– Convenis de col·laboració, de prestación de serveis 
o qualsevol altra vinculació, que l’entitat té subscrits 
amb altres entitats. 

– Serveis, directius, personal o funcions que, amb ca-
ràcter transversal o mitjançant aliances estratègiques, 
es reben o es presten de o a altres entitats.

– Transferències, retribucions o prestacions econò-
miques que es reben o es donen per aquests serveis 
«transversals».

– Nombre de treballadors que en depenen i entitat con-
creta on presten els seus serveis.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015 

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els vehicles de transport sanitari de la 
Pobla de Mafumet (Tarragonès)
Tram. 314-20074/10

Formulació
Jordi Roca Mas, del GP PPC

Reg. 112795 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Roca Mas, 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: 

– Quants vehicles de transport sanitari hi ha destinats 
a la Pobla de Mafumet actualment?

– Quants vehicles de transport sanitari hi havia desti-
nats a la Pobla de Mafumet des de l’1 de gener de 2012 
al 31 de desembre de 2014 (desglossat per anys)?

– Quants vehicles de transport sanitari urgent amb su-
port vital bàsic hi ha destinats a la Pobla de Mafumet 
actualment?

– Quants vehicles de transport sanitari urgent amb su-
port vital bàsic hi havia destinats a la Pobla de Mafu-
met des de l’1 de gener de 2012 al 31 de desembre de 
2014 (desglossat per anys)?

– Quants vehicles de transport sanitari urgent amb su-
port vital avançat hi ha destinats a la Pobla de Mafu-
met actualment?

– Quants vehicles de transport sanitari urgent amb su-
port vital avançat hi havia destinats a la Pobla de Ma-
fumet des de l’1 de gener de 2012 al 31 de desembre de 
2014 (desglossat per anys)?

– Quants vehicles de transport sanitari no urgent i in-
dividual hi ha destinats a la Pobla de Mafumet actual-
ment?

– Quants vehicles de transport sanitari no urgent i 
individual hi havia destinats a la Pobla de Mafumet 
des de l’1 de gener de 2012 al 31 de desembre de 2014 
(desglossat per anys)?

– Quin és els temps d’espera màxim actualment a un 
avís de servei de transport sanitari urgent amb suport 
vital bàsic a la Pobla de Mafumet?

– Quin era els temps d’espera màxim des de l’1 de ge-
ner de 2012 al 31 de desembre de 2014 (desglossat per 
anys) a un avís de servei de transport sanitari urgent 
amb suport vital bàsic a la Pobla de Mafumet?

– Quin és els temps d’espera màxim actualment a un 
avís de servei de transport sanitari urgent amb suport 
vital avançat a la Pobla de Mafumet?

– Quin era els temps d’espera màxim des de l’1 de ge-
ner de 2012 al 31 de desembre de 2014 (desglossat per 
anys) a un avís de servei de transport sanitari urgent 
amb suport vital avançat a la Pobla de Mafumet?

– Quin és els temps d’espera màxim actualment a un 
avís de servei de transport sanitari no urgent i indivi-
dual a la Pobla de Mafumet?

– Quin era els temps d’espera màxim des de l’1 de ge-
ner de 2012 al 31 de desembre de 2014 (desglossat per 
anys) a un avís de servei de transport sanitari no ur-
gent i individual a la Pobla de Mafumet?

– Quin és els temps d’espera mitjà actualment a un 
avís de servei de transport sanitari urgent amb suport 
vital bàsic a la Pobla de Mafumet?

– Quin era els temps d’espera mitjà des de l’1 de ge-
ner de 2012 al 31 de desembre de 2014 (desglossat per 
anys) a un avís de servei de transport sanitari urgent 
amb suport vital bàsic a la Pobla de Mafumet?

– Quin és els temps d’espera mitjà actualment a un 
avís de servei de transport sanitari urgent amb suport 
vital avançat a la Pobla de Mafumet?

– Quin era els temps d’espera mitjà des de l’1 de ge-
ner de 2012 al 31 de desembre de 2014 (desglossat per 
anys) a un avís de servei de transport sanitari urgent 
amb suport vital avançat a la Pobla de Mafumet?

– Quin és els temps d’espera mitjà actualment a un 
avís de servei de transport sanitari no urgent i indivi-
dual a la Pobla de Mafumet?

– Quin era els temps d’espera mitjà des de l’1 de ge-
ner de 2012 al 31 de desembre de 2014 (desglossat per 
anys) a un avís de servei de transport sanitari no ur-
gent i individual a la Pobla de Mafumet?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2015

Jordi Roca Mas
Diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’altes als hospitals d’aguts 
del 2010 al 2014
Tram. 314-20075/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 112798 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin ha estat el nombre d’altes als hospitals d’aguts, 
desglossat per mèdiques i quirúrgiques, els anys 2010, 
2011, 2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 30 de març de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les quantitats facturades i cobrades 
per accidents de treball als centres del Siscat
Tram. 314-20076/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 112799 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quantitats facturades i quantitats cobrades a tots i 
cadascun dels centres del Siscat, durant els exercicis 
pressupostaris de 2013 i 2014, i previsions pel 2015, 
pel concepte d’Accidents de Treball.

Palau del Parlament, 31 de març de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les quantitats facturades i cobrades per 
malaltia professional als centres del Siscat
Tram. 314-20077/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 112800 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quantitats facturades i quantitats cobrades a tots i 
cadascun dels centres del Siscat, durant els exercicis 
pressupostaris de 2013 i 2014, i previsions pel 2015, 
pel concepte de Malaltia Professional.

Palau del Parlament, 31 de març de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les quantitats facturades i cobrades 
pel concepte de mutualitats de funcionaris 
als centres del Siscat
Tram. 314-20078/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 112801 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista, 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 escrita.

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

– Quantitats facturades i quantitats cobrades a tots i 
cadascun dels centres del Siscat, durant els exercicis 
pressupostaris de 2013 i 2014, i previsions pel 2015, 
pel concepte de Mutualitats de Funcionaris.

Palau del Parlament, 31 de març de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les quantitats facturades i cobrades 
pel concepte d’asseguradores privades i en-
titats col·laboradores als centres del Siscat
Tram. 314-20079/10

Formulació

Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 112802 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quantitats facturades i quantitats cobrades a tots i 
cadascun dels centres del Siscat, durant els exercicis 
pressupostaris de 2013 i 2014, i previsions pel 2015, 
pel concepte d’Asseguradores Privades i entitats col·la-
boradores.

Palau del Parlament, 31 de març de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les quantitats facturades i cobrades 
pel concepte de particulars als centres del 
Siscat
Tram. 314-20080/10

Formulació

Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 112803 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quantitats facturades i quantitats cobrades a tots i 
cadascun dels centres del Siscat, durant els exercicis 

pressupostaris de 2013 i 2014, i previsions pel 2015, 
pel concepte de Particulars.

Palau del Parlament, 31 de març de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les quantitats facturades i cobrades 
per accidents de trànsit als centres del Siscat
Tram. 314-20081/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 112804 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quantitats facturades i quantitats cobrades a tots i 
cadascun dels centres del Siscat, durant els exercicis 
pressupostaris de 2013 i 2014, i previsions pel 2015, 
pel concepte d’Accidents de Trànsit.

Palau del Parlament, 31 de març de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les quantitats facturades i cobrades 
pel concepte d’altres serveis sanitaris als 
centres del Siscat
Tram. 314-20082/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 112805 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta 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: 

– Quantitats facturades i quantitats cobrades a tots i 
cadascun dels centres del Siscat, durant els exercicis 
pressupostaris de 2013 i 2014, i previsions pel 2015, 
pel concepte d’Altres serveis sanitaris.

Palau del Parlament, 31 de març de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les quantitats facturades i cobrades 
pel concepte d’altres concerts i contractes 
als centres del Siscat
Tram. 314-20083/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 112806 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista, 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 escrita.

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

– Quantitats facturades i quantitats cobrades a tots i 
cadascun dels centres del Siscat, durant els exercicis 
pressupostaris de 2013 i 2014, i previsions pel 2015, 
pel concepte d’Altres concerts i contractes.

Palau del Parlament, 31 de març de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost liquidat als centres hos-
pitalaris de l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-20084/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 112807 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 

i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin ha estat el pressupost liquidat en cadascun dels 
centres hospitalaris de l’ICS el 2014, comparat amb els 
anys 2010, 2011, 2012 i 2013?

Palau del Parlament, 31 de març de 2015 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de qüestionaris de factors 
d’ocupabilitat tramitats pel Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya del 2012 ençà
Tram. 314-20085/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb 

una altra diputada del GP SOC

Reg. 112812 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada 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 respos-
ta escrita.

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

– Quants qüestionaris de factors d’ocupabilitat ha tra-
mitat el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) el 
2012, 2013 i 2014 i el primer trimestre de 2015 (des-
glossat per mesos)?

Palau del Parlament, 31 de març de 2015 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’itineraris d’inserció fets 
pel Servei d’Ocupació de Catalunya del 2012 
ençà
Tram. 314-20086/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb 

una altra diputada del GP SOC

Reg. 112813 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada 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 respos-
ta escrita.

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

– Quants itineraris personalitzats d’inserció ha realit-
zat el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) el 2012, 
2013 i 2014 i el primer trimestre de 2015 (desglossat 
per mesos)?

Palau del Parlament, 31 de març de 2015 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’accions de formació fe-
tes pel Servei d’Ocupació de Catalunya del 
2012 ençà
Tram. 314-20087/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb 

una altra diputada del GP SOC

Reg. 112814 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada 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 respos-
ta escrita.

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

– Quantes accions de formació ha realitzat el Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) el 2012, 2013 i 2014 

i el primer trimestre de 2015 (desglossat per mesos)? 
Quantes persones hi han participat?

Palau del Parlament, 31 de març de 2015 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’acreditacions i certifi-
cats de professionalitat emesos pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya del 2012 ençà
Tram. 314-20088/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb 

una altra diputada del GP SOC

Reg. 112815 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada 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 respos-
ta escrita.

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

– Quantes acreditacions i certificats de professionali-
tat ha emès el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) 
el 2012, 2013 i 2014 i el primer trimestre de 2015 (des-
glossat per mesos)?

Palau del Parlament, 31 de març de 2015 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de participants en accions 
del Servei d’Ocupació de Catalunya que han 
estat inserits laboralment del 2012 ençà
Tram. 314-20089/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb 

una altra diputada del GP SOC

Reg. 112816 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
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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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quantes persones han estat inserides laboralment de 
les que han participat en accions del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya (SOC el 2012, 2013 i 2014 i el primer 
trimestre de 2015 (desglossat per mesos)?

Palau del Parlament, 31 de març de 2015 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que han rebut 
orientació del Servei d’Ocupació de Catalu-
nya del 2012 ençà
Tram. 314-20090/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb 

una altra diputada del GP SOC

Reg. 112817 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada 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 respos-
ta escrita.

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

– Quantes persones han estat orientades pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) el 2012, 2013 i 2014 
i el primer trimestre de 2015(desglossat per mesos)?

Palau del Parlament, 31 de març de 2015 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de contactes amb empreses 
per a la inserció de desocupats fets pel Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya del 2012 ençà
Tram. 314-20091/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb 

una altra diputada del GP SOC

Reg. 112818 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada 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 respos-
ta escrita.

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

– Quants contactes amb empreses per a la inserció de 
persones aturades ha realitzat el Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) el 2012, 2013 i 2014 i el primer 
trimestre de 2015 (desglossat per mesos)?

Palau del Parlament, 31 de març de 2015 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les transferències de l’Estat per a po-
lítiques d’ocupació percebudes pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya del 2010 ençà
Tram. 314-20092/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb 

una altra diputada del GP SOC

Reg. 112819 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada 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 respos-
ta escrita.

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

– Quines transferències de l’Estat ha percebut el Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per a polítiques 
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d’ocupació cadascun dels anys del període 2010-2015? 
Quins ingressos efectius de l’Estat ha percebut el SOC 
via conferència sectorial? Quins han estat executats, 
quins no pagats i quins pendents?

Palau del Parlament, 31 de març de 2015 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les transferències del Fons social eu-
ropeu per a polítiques d’ocupació percebu-
des pel Servei d’Ocupació de Catalunya del 
2010 ençà
Tram. 314-20093/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb 

una altra diputada del GP SOC

Reg. 112820 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada 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 respos-
ta escrita.

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

– Quines transferències del Fons Social europeu ha 
percebut el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per 
a polítiques d’ocupació cadascun dels anys del període 
2010-2015? Quins ingressos efectius s’han percebut? 
Quins han estat executats, quins no pagats i quins pen-
dents?

Palau del Parlament, 31 de març de 2015 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el programa del Fons social europeu 
en el període 2007-2013
Tram. 314-20094/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb 

una altra diputada del GP SOC

Reg. 112821 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada 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 respos-
ta escrita.

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

– Quina és la situació, valoració i avaluació del pro-
grama del Fons Social Europeu 2007-2013?

Palau del Parlament, 31 de març de 2015 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis i contractes programa 
amb ajuntaments i altres operadors del sis-
tema d’ocupació que ha fet el Servei d’Ocu-
pació de Catalunya
Tram. 314-20095/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb 

una altra diputada del GP SOC

Reg. 112822 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada 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 respos-
ta escrita.

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

– Quants i quins convenis amb ajuntaments i/o altres 
operadors del sistema d’ocupació i quants contractes 
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programa ha dut a terme el Servei d’Ocupació de Ca-
talunya (SOC)?

Palau del Parlament, 31 de març de 2015 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els recursos humans del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 314-20096/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb 

una altra diputada del GP SOC

Reg. 112823 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada 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 respos-
ta escrita.

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

– Amb quants recursos humans compta el Servei d’Ocu-
pació de Catalunya (SOC), desglossat per ubicació 
(oficines, serveis centrals) i per categories (personal 
administratiu i personal tècnic –prospectors i orien-
tadors)?

Palau del Parlament, 31 de març de 2015 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Projecte de decret de reestructura-
ció del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 314-20097/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb 

una altra diputada del GP SOC

Reg. 112824 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada 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 respos-
ta escrita.

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

– Quines característiques conté el projecte de decret 
de reestructuració del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC)? Què preveu?

Palau del Parlament, 31 de març de 2015 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mecanismes de coordinació entre 
l’Agència per a la Competitivitat de l’Empre-
sa i el Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 314-20098/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb 

una altra diputada del GP SOC

Reg. 112825 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada 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 respos-
ta escrita.

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

– Quins mecanismes de coordinació existeixen entre 
l’Agència per a la competitivitat de l’empresa (ACCIÓ) 
i el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)?

Palau del Parlament, 31 de març de 2015 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost previst per a l’estratègia 
de política industrial
Tram. 314-20099/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb 

una altra diputada del GP SOC

Reg. 112826 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada 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 respos-
ta escrita.

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

– Quin pressupost es preveu dedicar a l’estratègia de 
política industrial de Catalunya?

Palau del Parlament, 31 de març de 2015 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de llocs de treball creats en 
el marc de l’estratègia de política industrial
Tram. 314-20100/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb 

una altra diputada del GP SOC

Reg. 112827 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.04.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada 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 respos-
ta escrita.

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

– Quants llocs de treball s’han creat en el marc de l’es-
tratègia de política industrial de Catalunya? Quants es 
preveu crear?

Palau del Parlament, 31 de març de 2015 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC
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	Tram. 314-18868/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de construcció de l’Escola Can Fabra, de Barcelona
	Tram. 314-18869/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex de fracàs escolar a Barcelona el curs 2014-2015
	Tram. 314-18870/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de formació d’adults de Barcelona per al curs 2014-2015
	Tram. 314-18871/10
	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. 314-18872/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica destinada al funcionament de les escoles de música de Barcelona el 2014 i la previsió per al 2015
	Tram. 314-18874/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica destinada a escoles d’educació especial i a la inserció d’infants amb necessitats educatives especials en escoles ordinàries de Barcelona el 2014 i la previsió per al 2015
	Tram. 314-18875/10
	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. 314-18876/10
	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 del 2010 ençà
	Tram. 314-18877/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques destinades a les famílies que opten per l’ús de la carmanyola als centres públics de Barcelona el curs 2014-2015
	Tram. 314-18878/10
	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. 314-18879/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les armes blanques intervingudes o comissades el 2014
	Tram. 314-18925/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les armes de foc intervingudes o comissades el 2014
	Tram. 314-18926/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la renda mínima d’inserció
	Tram. 314-18965/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació de la recaptació de la Grossa de Cap d’Any el 2013 i el 2014
	Tram. 314-18987/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals la recaptació de la Grossa de Cap d’Any es destina a la infància
	Tram. 314-18988/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actualització de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya
	Tram. 314-19023/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb els agents socials i econòmics afectats per la manca d’actualització de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya del 2011 al 2014
	Tram. 314-19024/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb els agents socials i econòmics per a acordar l’actualització de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya
	Tram. 314-19025/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les dades d’afiliació a la Seguretat Social del 2008 al 2014
	Tram. 314-19034/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost assignat a Catalunya del Fons social europeu del 2008 al 2014
	Tram. 314-19035/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Programa de garantia juvenil per al 2015
	Tram. 314-19036/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de despeses del Programa de garantia juvenil per al 2015
	Tram. 314-19037/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les accions i el finançament del Programa de garantia juvenil per al 2015
	Tram. 314-19038/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes en el Programa de garantia juvenil per al 2015
	Tram. 314-19039/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra a Berga
	Tram. 314-19048/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra a Cerdanyola del Vallès
	Tram. 314-19049/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra a Sant Sadurní d’Anoia
	Tram. 314-19050/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra a Vilafranca del Penedès
	Tram. 314-19051/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de residència per a gent gran de titularitat pública a Berga
	Tram. 314-19056/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de residència per a gent gran de titularitat pública a Cerdanyola del Vallès
	Tram. 314-19057/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de residència per a gent gran de titularitat pública a Sant Sadurní d’Anoia
	Tram. 314-19058/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de residència per a gent gran de titularitat pública a Vilafranca del Penedès
	Tram. 314-19059/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia per a gent gran de titularitat pública a Berga
	Tram. 314-19064/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia per a gent gran de titularitat pública a Cerdanyola del Vallès
	Tram. 314-19065/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia per a gent gran de titularitat pública a Sant Sadurní d’Anoia
	Tram. 314-19066/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia per a gent gran de titularitat pública a Vilafranca del Penedès
	Tram. 314-19067/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requeriments i les sancions per no retolar en català a Berga el 2014
	Tram. 314-19088/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requeriments i les sancions per no retolar en català a Cerdanyola del Vallès el 2014
	Tram. 314-19089/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requeriments i les sancions per no retolar en català a Sant Sadurní d’Anoia el 2014
	Tram. 314-19090/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requeriments i les sancions per no retolar en català a Vilafranca del Penedès el 2014
	Tram. 314-19091/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra amb relació a l’entrada al camp del Reial Club Deportiu Espanyol de banderes d’Espanya
	Tram. 314-19125/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra amb relació a l’entrada al camp del Reial Club Deportiu Espanyol de banderes estelades
	Tram. 314-19126/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents de l’àrea bàsica policial d’Igualada (Anoia) en data del 31 de desembre de 2014
	Tram. 314-19127/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents de l’àrea bàsica policial d’Igualada (Anoia) en data del 31 de desembre de 2013
	Tram. 314-19128/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents de l’àrea bàsica policial d’Igualada (Anoia) en data del 31 de desembre de 2012
	Tram. 314-19129/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de residència de titularitat pública per a gent gran a Igualada (Anoia)
	Tram. 314-19143/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de residència de titularitat pública per a gent gran a Vilanova del Camí (Anoia)
	Tram. 314-19144/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de residència de titularitat pública per a gent gran a Piera (Anoia)
	Tram. 314-19145/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de residència de titularitat pública per a gent gran a Masquefa (Anoia)
	Tram. 314-19146/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de residència de titularitat pública per a gent gran a Santa Margarida de Montbui (Anoia)
	Tram. 314-19147/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia de titularitat pública per a gent gran a Igualada (Anoia)
	Tram. 314-19153/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia de titularitat pública per a gent gran a Vilanova del Camí (Anoia)
	Tram. 314-19154/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia de titularitat pública per a gent gran a Piera (Anoia)
	Tram. 314-19155/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia de titularitat pública per a gent gran a Masquefa (Anoia)
	Tram. 314-19156/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia de titularitat pública per a gent gran a Santa Margarida de Montbui (Anoia)
	Tram. 314-19157/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones en llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia de titularitat pública per a gent gran a Barcelona
	Tram. 314-19205/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contaminació per plaguicides de l’aigua de l’Aleixar (Baix Camp)
	Tram. 314-19210/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de la carretera C-241c d’Igualada a Sant Martí de Tous
	Tram. 314-19270/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús dels plafons informatius de la xarxa viària durant la nevada del 4 de febrer de 2015
	Tram. 314-19290/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’anticipació a la nevada anunciada per al 4 de febrer de 2015
	Tram. 314-19291/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació de noves tecnologies al sistema d’atenció d’emergències en casos de nevades
	Tram. 314-19292/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació del Servei Català de Trànsit amb els agents relacionats amb la mobilitat i la seguretat viària el 4 de febrer de 2015
	Tram. 314-19293/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les vies tallades durant la nevada del 4 de febrer de 2015
	Tram. 314-19294/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vehicles atrapats en les vies afectades per la nevada del 4 de febrer de 2015
	Tram. 314-19295/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a auxiliar els vehicles atrapats per la nevada del 4 de febrer de 2015
	Tram. 314-19296/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de màquines llevaneu mobilitzades amb motiu de la nevada del 4 de febrer de 2015
	Tram. 314-19297/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de camions amb sal mobilitzats amb motiu de la nevada del 4 de febrer de 2015
	Tram. 314-19298/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les famílies amb fills a càrrec beneficiàries d’ajuts econòmics per al pagament del lloguer de l’habitatge el 2013 i el 2014
	Tram. 314-19300/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les famílies amb fills a càrrec beneficiàries d’ajuts econòmics per al pagament de quotes hipotecàries de l’habitatge el 2013 i el 2014
	Tram. 314-19301/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les famílies amb fills a càrrec beneficiàries d’ajuts econòmics per al pagament del lloguer d’un habitatge després d’un procés de desnonament el 2013 i el 2014
	Tram. 314-19302/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’augment de famílies participants en el programa «Vacances en família» el 2013 i el 2014
	Tram. 314-19310/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges públics de l’Institut Català del Sòl al carrer de Sant Eloi, de Barcelona, que estan adjudicats
	Tram. 314-19363/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges públics de l’Institut Català del Sòl al carrer de Sant Eloi, de Barcelona, que són buits
	Tram. 314-19364/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els actes vandàlics perpetrats en els habitatges públics de l’Institut Català del Sòl al carrer de Sant Eloi, de Barcelona
	Tram. 314-19365/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions per a rehabilitar els habitatges en mal estat de l’Institut Català del Sol al carrer de Sant Eloi, de Barcelona
	Tram. 314-19366/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions per a adaptar l’accés al metro de la plaça de Sants, de Barcelona
	Tram. 314-19367/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions per a adaptar l’accés al metro de la plaça d’Espanya, de Barcelona
	Tram. 314-19368/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges públics del carrer de la Química, de Barcelona
	Tram. 314-19369/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges públics del carrer de la Química, de Barcelona, que són buits
	Tram. 314-19370/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió amb relació als habitatges públics del carrer de la Química, de Barcelona, que són buits
	Tram. 314-19371/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa de les estacions de la línia 10 del metro al barri de la Marina, de Barcelona
	Tram. 314-19373/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el millorament de les línies 13 i H16 al barri de la Marina, de Barcelona
	Tram. 314-19374/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els fets que es van produir al Centre Penitenciari Quatre Camins, a la Roca del Vallès (Vallès Oriental), el 20 de febrer de 2015
	Tram. 314-19863/10
	Resposta del Govern



	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 inversió estrangera
	Tram. 310-00493/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el temps i les llistes d’espera per a l’accés als serveis sanitaris
	Tram. 310-00494/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la reformulació del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya i l’externalització de serveis
	Tram. 310-00495/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la plaga de senglars
	Tram. 310-00496/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’incompliment de mocions i resolucions de l’àmbit de la salut
	Tram. 310-00497/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la valoració del programa «Pel bon tracte a les persones grans» a l’Anoia
	Tram. 310-00498/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la concessió de la C-32 i el perllongament d’aquesta autopista fins a Lloret de Mar
	Tram. 310-00499/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la lluita contra l’economia submergida
	Tram. 310-00500/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la presa de Mont-rebei
	Tram. 310-00501/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’aplicació de la Llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa especialment a les ciències socials
	Tram. 310-00502/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les detencions recents de gihadistes
	Tram. 310-00503/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’acció exterior
	Tram. 310-00504/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00288/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social
	Tram. 317-00289/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00290/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00291/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00292/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00293/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00294/10
	Anunci


	3.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la pertinença a grups d’extrema dreta de dirigents de l’associació Somatemps
	Tram. 311-02232/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la relació entre l’associació Somatemps i grups d’extrema dreta o xenòfobs
	Tram. 311-02233/10
	Anunci


	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació pressupostària per a la construcció de l’Escola Serra de Miralles, de Tordera (Maresme), i de la part d’educació secundària que té adscrita
	Tram. 314-20045/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre l’associació Somatemps i grups d’extrema dreta o xenòfobs
	Tram. 314-20046/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pertinença a grups d’extrema dreta de dirigents de l’associació Somatemps
	Tram. 314-20047/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els combustibles utilitzats per l’empresa Cementos Molins Industrial, de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)
	Tram. 314-20048/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cuidadors familiars en data de l’1 de febrer de 2015
	Tram. 314-20049/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de rebaixes de grau de dependència
	Tram. 314-20050/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beneficiaris de les ajudes a la dependència que han sofert una reducció de l’horari del servei d’atenció domiciliària
	Tram. 314-20051/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de valoracions del grau de dependència fetes el 2014 i el 2015
	Tram. 314-20052/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el millorament de l’accessibilitat i la seguretat de l’estació de tren de Sant Feliu de Llobregat i sobre el soterrament de les vies
	Tram. 314-20053/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació de la partida pressupostària del 2014 per a la millora de la carretera B-204
	Tram. 314-20054/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el funcionament de l’Arxiu Comarcal del Montsià
	Tram. 314-20055/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació dels serveis sanitaris en les xarxes que intervenen en les situacions de dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents
	Tram. 314-20056/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes per a sistematitzar la informació de les situacions de dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents
	Tram. 314-20057/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de situacions de dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents detectades el 2013 i el 2014
	Tram. 314-20058/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adaptació del protocol de detecció i seguiment de situacions de dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents
	Tram. 314-20059/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes identificats per a constatar la cobertura de les necessitats alimentàries d’infants i adolescents
	Tram. 314-20060/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el circuit que segueixen els serveis socials quan detecten una situació de dificultat en l’alimentació d’un infant o un adolescent
	Tram. 314-20061/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes que s’activen quan els serveis bàsics d’atenció social detecten una situació de dificultat en l’alimentació d’un infant o un adolescent
	Tram. 314-20062/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ajudes per a atendre els casos de situació de dificultat en l’alimentació d’infants o adolescents
	Tram. 314-20063/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes amb indicis d’una alimentació deficient que s’han detectat als centres educatius el 2013 i el 2014
	Tram. 314-20064/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes amb beca de menjador adjudicada que han deixat de fer ús del servei de menjador el 2013 i el 2014
	Tram. 314-20065/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions entre les persones de referència de cada àmbit per a la detecció i el seguiment dels casos de dificultat en l’alimentació d’infants o adolescents el 2013 i el 2014
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