
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 Llei electoral
Tram. 310-00505/10
Substanciació p. 7

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la creació d’un consorci sanitari a les Terres de l’Ebre
Tram. 310-00506/10
Substanciació p. 7

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la creació d’un ens propi per a gestionar els equipa-
ments sanitaris de les Terres de l’Ebre
Tram. 310-00507/10
Substanciació p. 7

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el col·lectiu de mossos d’esquadra amb discapacitat
Tram. 310-00508/10
Substanciació p. 7

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions previstes en matèria de lluita contra el 
frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries
Tram. 310-00509/10
Substanciació p. 7

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions previstes en el marc del Pla contra el 
càncer a Catalunya 2015-2020
Tram. 310-00510/10
Substanciació p. 7

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’edició del Mobile World Congress del 2015
Tram. 310-00511/10
Substanciació p. 7

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la inspecció d’ensenyament
Tram. 310-00512/10
Substanciació p. 7

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’acció exterior de la Generalitat
Tram. 310-00513/10
Substanciació p. 7

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els beneficis de les entitats bancàries
Tram. 310-00514/10
Substanciació p. 8

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la suspensió de la Llei 16/2014, d’acció exterior i de re-
lacions amb la Unió Europea
Tram. 310-00515/10
Substanciació p. 8

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el grau de compliment de la Moció 182/X, sobre les 
actuacions per a garantir l’accés als subministraments bàsics
Tram. 310-00516/10
Substanciació p. 8

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la convocatòria d’eleccions el 27 de 
setembre i el possible canvi de data si coincidissin amb les 
eleccions generals
Tram. 317-00295/10
Substanciació p. 8

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la notícia relativa a les esposes de 
dos exdirigents de Convergència i Unió que presumptament 
van cobrar d’una empresa adjudicatària de TV3 per treballs 
no realitzats
Tram. 317-00296/10
Substanciació p. 8

Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la personació del Govern en el 
cas Innova, la convocatòria d’un ple específic de sanitat i la 
situació sociolaboral de Catalunya
Tram. 317-00297/10
Substanciació p. 8

Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre les actuacions empreses per 
a protegir les persones que es troben en un major grau de 
vulnerabilitat
Tram. 317-00298/10
Substanciació p. 8

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la convocatòria d’eleccions el 27 
de setembre
Tram. 317-00299/10
Substanciació p. 8

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la creació del Consorci Sanitari de 
Lleida i sobre el fet que el patrimoni dels deu catalans més 
rics equivalgui a l’import de les retallades públiques
Tram. 317-00300/10
Substanciació p. 9

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre l’actuació prevista respecte a l’apli-
cació de les avaluacions externes en l’àmbit educatiu que 
vol imposar el Govern de l’Estat
Tram. 317-00301/10
Substanciació p. 9
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1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del pressupost, la plantilla i diferents activitats i 
serveis de l’Hospital de la Vall d’Hebron, de Barcelona, en el 
període 2003-2014
Tram. 314-17726/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones registrades en el Registre central de 
persones assegurades del Servei Català de la Salut a Bar-
celona el 2014
Tram. 314-18760/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
ràtio de metges de família i infermers per habitant a Vilafran-
ca del Penedès (Alt Penedès) en el període 2010-2014
Tram. 314-18968/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han rebut aliments en el període 
2012-2014
Tram. 314-19124/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts pendents de pagament a les famílies amb fills menors 
de tres anys a Barcelona
Tram. 314-19193/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
plantilles dels centres educatius de Barcelona
Tram. 314-19204/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’externalització de la correcció de les proves de competèn-
cies bàsiques de quart d’ESO
Tram. 314-19264/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
desplegament de la xarxa de fibra òptica
Tram. 314-19267/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment del Pla Genercat
Tram. 314-19268/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el funcionament del sistema d’acreditació professional del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 314-19272/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
funcionament del sistema d’acreditacions professionals del 
Departament d’Ensenyament
Tram. 314-19273/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’acreditacions professionals expedides pels de-
partaments en el període 2011-2014
Tram. 314-19274/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beneficiaris del Servei d’Ocupació de Catalunya 
en el període 2010-2014
Tram. 314-19275/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de certificats de professionalitat concedits en el 
període 2010-2014
Tram. 314-19276/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la plantilla del Servei d’Ocupació de Catalunya 
en el període 2010-2014
Tram. 314-19277/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
ràtio de places de serveis educatius públics de zero a tres 
anys el 2013 i el 2014
Tram. 314-19299/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els centres de desenvolupament infantil i atenció precoç el 
2013 i el 2014
Tram. 314-19311/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
famílies beneficiàries d’ajuts per naixement, adopció, tutela 
o acolliment el 2013 i el 2014
Tram. 314-19312/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
famílies amb fills a càrrec beneficiàries de prestacions sot-
meses a nivell d’ingressos el 2013 i el 2014
Tram. 314-19315/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
famílies amb fills a càrrec que han tingut deduccions en el 
tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques el 2013 i el 2014
Tram. 314-19316/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
taxa de famílies beneficiàries d’ajuts per naixement, adop-
ció, tutela o acolliment el 2013 i el 2014
Tram. 314-19317/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
beques de menjador del 2014
Tram. 314-19324/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
partida pressupostària per a beques de menjador del 2015
Tram. 314-19325/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris d’assignació de beques de menjador el 2014
Tram. 314-19326/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import destinat als ens locals per a atendre famílies que no 
poden afrontar els pagaments del menjador escolar el 2013 
i el 2014
Tram. 314-19327/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions del grup de treball per al millorament de la interven-
ció amb els fills de dones que pateixen violència masclista 
el 2013 i el 2014
Tram. 314-19352/10
Resposta del Govern p. 17
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de menors víctimes de violència masclista el 2013 i 
el 2014
Tram. 314-19353/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de maltractament infantils del 2013 i el 2014
Tram. 314-19354/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
tallers de formació per a pares i mares del programa «Créi-
xer en família» el 2013 i el 2014
Tram. 314-19359/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de la campanya publicitària sobre el Pacte per a la in-
fància a Catalunya
Tram. 314-19376/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pressupost dels ajuts del programa d’atenció social a les 
persones amb discapacitat del 2010 ençà
Tram. 314-19382/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds d’ajuts del programa d’atenció social a les perso-
nes amb discapacitat del 2010 ençà
Tram. 314-19383/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
beneficiaris dels ajuts del programa d’atenció social a les 
persones amb discapacitat del 2010 ençà
Tram. 314-19384/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les prestacions dels ajuts del programa d’atenció social  
a les persones amb discapacitat del 2010 ençà
Tram. 314-19385/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
persones que han cobrat ajuts del programa d’atenció social 
a les persones amb discapacitat del 2010 ençà
Tram. 314-19386/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
persones amb dret a percebre ajuts del programa d’atenció 
social a les persones amb discapacitat del 2010 ençà
Tram. 314-19387/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
persones que han cobrat ajuts del programa d’atenció social 
a les persones amb discapacitat del 2010 ençà
Tram. 314-19388/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds d’ajuts del programa d’atenció social a les perso-
nes amb discapacitat denegades del 2010 ençà
Tram. 314-19389/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
contractes de l’Institut Català de l’Energia amb Entorn, Engi-
nyeries i Serveis, en el període 2011-2014
Tram. 314-19457/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
contractes de l’Institut Català de l’Energia amb Dribbling en 
el període 2011-2014
Tram. 314-19458/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els contractes de l’Institut Català de l’Energia amb Novatec 
Asesoría en el període 2011-2014
Tram. 314-19459/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
contractació de Josep Maria Calmet per part de l’Institut Ca-
talà de l’Energia
Tram. 314-19460/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts de la Unió Europea per a la urbanització del sector de 
la Coma, de Vacarisses (Vallès Occidental)
Tram. 314-19464/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts del Fons Feder per a la urbanització del sector de la 
Coma, de Vacarisses (Vallès Occidental)
Tram. 314-19465/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ajuts del programa de la Unió Europea Joint European 
Support for Sustainable Investment in City Areas per a la 
urbanització del sector de la Coma, de Vacarisses (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-19466/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts d’altres administracions per a la urbanització del sector 
de la Coma, de Vacarisses (Vallès Occidental)
Tram. 314-19467/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts propis per a la urbanització del sector de la Coma, de 
Vacarisses (Vallès Occidental)
Tram. 314-19468/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els habitatges ocupats il·legalment a Constantí (Tarragonès)
Tram. 314-19482/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de respondre a les al·legacions al projecte d’im-
pacte ambiental de Serrarols presentades per l’Ajuntament de 
Lluçà (Osona)
Tram. 314-19517/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals no s’ha tingut en compte Lluçà (Osona) en 
el projecte per a ampliar la carretera de Serrarols
Tram. 314-19518/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de la carretera B-224 entre Capellades i Martorell
Tram. 314-19519/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes a la carretera B-224 entre Capellades i 
Martorell
Tram. 314-19520/10
Resposta del Govern p. 27
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
desdoblament del tram entre Masquefa i Martorell i de les 
variants de Piera i Vallbona d’Anoia de la carretera B-224 en-
tre Capellades i Martorell
Tram. 314-19521/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’accidents a la carretera B-224 entre Capellades i 
Martorell del 2010 ençà
Tram. 314-19522/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
recollida selectiva de residus en els trens d’alta velocitat de 
la línia Barcelona-Girona
Tram. 314-19599/10
Resposta del Govern p. 27

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, 
CANVI O DECAÏMENT

2.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

2.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els drets d’emissió de la fór-
mula 1
Tram. 322-00303/10
Retirada p. 28

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre el control del tractament 
dels menors a les emissions de Televisió de Catalunya
Tram. 323-00121/10
Retirada p. 28

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre els continguts del pro-
grama Divendres
Tram. 323-00122/10
Retirada p. 28

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 Llei electoral
Tram. 310-00505/10
Anunci p. 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la creació d’un consorci sanitari a les Terres de l’Ebre
Tram. 310-00506/10
Anunci p. 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la creació d’un ens propi per a gestionar els equipa-
ments sanitaris de les Terres de l’Ebre
Tram. 310-00507/10
Anunci p. 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el col·lectiu de mossos d’esquadra amb discapacitat
Tram. 310-00508/10
Anunci p. 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions previstes en matèria de lluita contra el 
frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries
Tram. 310-00509/10
Anunci p. 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions previstes en el marc del Pla contra el 
càncer a Catalunya 2015-2020
Tram. 310-00510/10
Anunci p. 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’edició del Mobile World Congress del 2015
Tram. 310-00511/10
Anunci p. 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la inspecció d’ensenyament
Tram. 310-00512/10
Anunci p. 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’acció exterior de la Generalitat
Tram. 310-00513/10
Anunci p. 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els beneficis de les entitats bancàries
Tram. 310-00514/10
Anunci p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la suspensió de la Llei 16/2014, d’acció exterior i de re-
lacions amb la Unió Europea
Tram. 310-00515/10
Anunci p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el grau de compliment de la Moció 182/X, sobre les 
actuacions per a garantir l’accés als subministraments bà-
sics
Tram. 310-00516/10
Anunci p. 31

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00295/10
Anunci p. 31

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00296/10
Anunci p. 32

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00297/10
Anunci p. 32

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00298/10
Anunci p. 32

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00299/10
Anunci p. 32

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política i social
Tram. 317-00300/10
Anunci p. 33

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00301/10
Anunci p. 33
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3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació del Pla de gestió dels espais naturals de protec-
ció especial 2015-2020
Tram. 314-20157/10
Formulació p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’immobles que s’han ocupat per a arrendar-los a 
tercers el 2014 i el 2015 a Barcelona
Tram. 314-20158/10
Formulació p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’immobles que s’han ocupat per a arrendar-los a 
tercers el 2014 i el 2015 al barri de la Trinitat Vella, de Bar-
celona
Tram. 314-20159/10
Formulació p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’immobles que s’han ocupat per a arrendar-los 
a tercers el 2014 i el 2015 al barri del Baró de Viver, de Bar-
celona
Tram. 314-20160/10
Formulació p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’immobles que s’han ocupat per a arrendar-los a 
tercers el 2014 i el 2015 al barri del Besòs i el Maresme, de 
Barcelona
Tram. 314-20161/10
Formulació p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’immobles que s’han ocupat per a arrendar-los 
a tercers el 2014 i el 2015 al barri de la Verneda i la Pau, de 
Barcelona
Tram. 314-20162/10
Formulació p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’immobles que s’han ocupat per a arrendar-los 
a tercers el 2014 i el 2015 al barri de Ciutat Meridiana, de 
Barcelona
Tram. 314-20163/10
Formulació p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’immobles que s’han ocupat per a arrendar-los a 
tercers el 2014 i el 2015 al barri de Torre Baró, de Barcelona
Tram. 314-20164/10
Formulació p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’immobles que s’han ocupat per a arrendar-los a 
tercers el 2014 i el 2015 al barri de la Trinitat Nova, de Bar-
celona
Tram. 314-20165/10
Formulació p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’immobles que s’han ocupat per a arrendar-los 
a tercers el 2014 i el 2015 al barri de la Marina del Port, de 
Barcelona
Tram. 314-20166/10
Formulació p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’immobles que s’han ocupat per a arrendar-los a 
tercers el 2014 i el 2015 al barri de la Marina del Prat Vermell, 
de Barcelona
Tram. 314-20167/10
Formulació p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mecanismes de coordinació amb l’Ajuntament de Barcelona 

amb relació als casos d’immobles ocupats que es lloguen 
a tercers
Tram. 314-20168/10
Formulació p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
àrees dels Mossos d’Esquadra que investiguen els casos 
d’immobles ocupats que es lloguen a tercers
Tram. 314-20169/10
Formulació p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures adoptades davant els casos d’immobles ocupats 
que es lloguen a tercers a Barcelona
Tram. 314-20170/10
Formulació p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
denúncies per problemes de convivència o de seguretat en 
immobles ocupats i llogats a tercers a Barcelona
Tram. 314-20171/10
Formulació p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’immobles que s’han ocupat per a arrendar-los a 
tercers el 2014 i el 2015 al barri del Bon Pastor, de Barcelona
Tram. 314-20172/10
Formulació p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’immobles que s’han ocupat per a arrendar-los a 
tercers el 2014 i el 2015 a Sant Fost de Campsentelles (Vallès 
Oriental)
Tram. 314-20173/10
Formulació p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures adoptades davant els casos d’immobles ocu-
pats que es lloguen a tercers a Sant Fost de Campsentelles 
(Vallès Oriental)
Tram. 314-20174/10
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mecanismes de coordinació amb l’Ajuntament de Sant Fost 
de Campsentelles (Vallès Oriental) amb relació als casos 
d’immobles ocupats que es lloguen a tercers
Tram. 314-20175/10
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
incidents ocorreguts el 22 de març de 2015 a Sant Fost de 
Campsentelles (Vallès Oriental)
Tram. 314-20176/10
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
denúncies per problemes de convivència o de seguretat en 
immobles ocupats i llogats a tercers a Sant Fost de Camp-
sentelles (Vallès Oriental)
Tram. 314-20177/10
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
investigació de la usurpació d’un immoble de Sant Fost de 
Campsentelles (Vallès Oriental)
Tram. 314-20178/10
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
trucades al telèfon d’emergències 112 relatives als incidents 
ocorreguts el 22 de març de 2015 a Sant Fost de Campsen-
telles (Vallès Oriental)
Tram. 314-20179/10
Formulació p. 40
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
trucades al telèfon d’emergències 112 relatives a l’ocupació 
d’immobles a Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental)
Tram. 314-20180/10
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reunions amb l’Ajuntament de Sant Fost de Campsente-
lles (Vallès Oriental) i amb veïns del barri de la Conreria
Tram. 314-20181/10
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
un incident ocorregut el 15 d’abril de 2015 a Sant Fost de 
Campsentelles (Vallès Oriental) amb el personal de la com-
panyia d’aigua
Tram. 314-20182/10
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció d’un institut a Tordera
Tram. 314-20183/10
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’augment del pressupost per al funcionament ordinari de 
l’Hospital de Viladecans
Tram. 314-20184/10
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
millorament del servei de les línies d’autobús 13 i H16 al barri 
de la Marina, de Barcelona
Tram. 314-20185/10
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius policials de l’Àrea de la Brigada Mòbil, de 
les àrees regionals de recursos operatius i de la Divisió d’In-
formació dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-20186/10
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del temps d’espera de proves per a diagnosticar 
les al·lèrgies
Tram. 314-20187/10
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
prestació de l’atenció sanitària a les persones privades de 
llibertat
Tram. 314-20188/10
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
proveïdors de l’atenció a la salut mental als centres peniten-
ciaris i de justícia juvenil
Tram. 314-20189/10
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de reprogramacions d’activitat quirúrgica que s’han 
fet a l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), 
del 2013 ençà
Tram. 314-20190/10
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
termini de les reprogramacions d’intervencions quirúrgiques 
a l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-20191/10
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de reprogramacions d’activitat quirúrgica que s’han 
fet als centres hospitalaris del Siscat del 2013 ençà
Tram. 314-20192/10
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
termini de les reprogramacions d’intervencions quirúrgiques 
als centres hospitalaris del Siscat
Tram. 314-20193/10
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
transformació de l’Institut Català de Finances en un banca 
pública
Tram. 314-20194/10
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de la Resolució 857/X, sobre les obres de millo-
rament de la carretera C-58 al pas per Vacarisses
Tram. 314-20195/10
Formulació p. 46
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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 Llei electoral
Tram. 310-00505/10

Substanciació

Sessió 53, tinguda el 29.04.2015, DSPC-P 104.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la creació d’un consorci sanitari 
a les Terres de l’Ebre
Tram. 310-00506/10

Substanciació

Sessió 53, tinguda el 29.04.2015, DSPC-P 104.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la creació d’un ens propi per a 
gestionar els equipaments sanitaris de les 
Terres de l’Ebre
Tram. 310-00507/10

Substanciació

Sessió 53, tinguda el 29.04.2015, DSPC-P 104.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el col·lectiu de mossos d’esqua-
dra amb discapacitat
Tram. 310-00508/10

Substanciació

Sessió 53, tinguda el 29.04.2015, DSPC-P 104.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les actuacions previstes en ma-
tèria de lluita contra el frau fiscal i de foment 
de les bones pràctiques tributàries
Tram. 310-00509/10

Substanciació

Sessió 53, tinguda el 29.04.2015, DSPC-P 104.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre les actuacions previstes en 
el marc del Pla contra el càncer a Catalunya 
2015-2020
Tram. 310-00510/10

Substanciació

Sessió 53, tinguda el 29.04.2015, DSPC-P 104.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’edició del Mobile World Con-
gress del 2015
Tram. 310-00511/10

Substanciació

Sessió 53, tinguda el 29.04.2015, DSPC-P 104.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la inspecció d’ensenyament
Tram. 310-00512/10

Substanciació

Sessió 53, tinguda el 29.04.2015, DSPC-P 104.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’acció exterior de la Generalitat
Tram. 310-00513/10

Substanciació

Sessió 53, tinguda el 29.04.2015, DSPC-P 104.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els beneficis de les entitats ban-
càries
Tram. 310-00514/10

Substanciació

Sessió 53, tinguda el 29.04.2015, DSPC-P 104.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la suspensió de la Llei 16/2014, 
d’acció exterior i de relacions amb la Unió 
Europea
Tram. 310-00515/10

Substanciació

Sessió 53, tinguda el 29.04.2015, DSPC-P 104.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el grau de compliment de la Mo-
ció 182/X, sobre les actuacions per a garan-
tir l’accés als subministraments bàsics
Tram. 310-00516/10

Substanciació

Sessió 53, tinguda el 29.04.2015, DSPC-P 104.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la convoca-
tòria d’eleccions el 27 de setembre i el pos-
sible canvi de data si coincidissin amb les 
eleccions generals
Tram. 317-00295/10

Substanciació

Sessió 53, tinguda el 29.04.2015, DSPC-P 104.

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la notí-
cia relativa a les esposes de dos exdirigents 
de Convergència i Unió que presumptament 
van cobrar d’una empresa adjudicatària de 
TV3 per treballs no realitzats
Tram. 317-00296/10

Substanciació

Sessió 53, tinguda el 29.04.2015, DSPC-P 104.

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la per-
sonació del Govern en el cas Innova, la con-
vocatòria d’un ple específic de sanitat i la si-
tuació sociolaboral de Catalunya
Tram. 317-00297/10

Substanciació

Sessió 53, tinguda el 29.04.2015, DSPC-P 104.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre les actua-
cions empreses per a protegir les persones 
que es troben en un major grau de vulnera-
bilitat
Tram. 317-00298/10

Substanciació

Sessió 53, tinguda el 29.04.2015, DSPC-P 104.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la convoca-
tòria d’eleccions el 27 de setembre
Tram. 317-00299/10

Substanciació

Sessió 53, tinguda el 29.04.2015, DSPC-P 104.
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Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la creació 
del Consorci Sanitari de Lleida i sobre el fet 
que el patrimoni dels deu catalans més rics 
equivalgui a l’import de les retallades públi-
ques
Tram. 317-00300/10

Substanciació

Sessió 53, tinguda el 29.04.2015, DSPC-P 104.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre l’actuació 
prevista respecte a l’aplicació de les avalu-
acions externes en l’àmbit educatiu que vol 
imposar el Govern de l’Estat
Tram. 317-00301/10

Substanciació

Sessió 53, tinguda el 29.04.2015, DSPC-P 104.

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del pressupost, la plantilla i 
diferents activitats i serveis de l’Hospital de 
la Vall d’Hebron, de Barcelona, en el període 
2003-2014
Tram. 314-17726/10

Resposta del Govern
Reg. 113926 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

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 314-17726/10 us 
informo del següent:

La informació sol·licitada es mostra a l’annex.

Barcelona, 17 d’abril de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones registrades en 
el Registre central de persones assegura-
des del Servei Català de la Salut a Barcelo-
na el 2014
Tram. 314-18760/10

Resposta del Govern
Reg. 113927 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

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 314-18760/10 us 
informo del següent:

La informació sol·licitada es mostra a l’annex.

Barcelona, 17 d’abril de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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 ràtio de metges de família i infer-
mers per habitant a Vilafranca del Penedès 
(Alt Penedès) en el període 2010-2014
Tram. 314-18968/10

Resposta del Govern
Reg. 114243 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

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 314-18968/10 us 
informo del següent:

Pel que fa al nombre de metges i professionals d’in-
fermeria que treballen en l’àmbit de l’atenció primà-
ria, cal assenyalar que la contractació del Servei Ca-
talà de la Salut en l’atenció primària de salut se centra 
en estructures organitzatives per atendre el conjunt 
de la població d’una àrea bàsica de salut (ABS). Així 
doncs, el volum de metges i infermeria no constitueix 
un paràmetre de la contractació. D’acord amb aquesta 
contractació, les entitats proveïdores doten els equips 
del personal adequat per donar resposta a la cartera de 
serveis d’atenció primària i comunitària i a la població 
de referència. Per garantir la qualitat de la prestació de 
serveis l’actuació del Servei Català de la Salut s’orien-
ta a l’avaluació de resultats d’acord amb les directrius 
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i prioritats del Pla de salut i al seguiment dels indica-
dors de salut.

Barcelona, 17 d’abril de 2015

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que han rebut 
aliments en el període 2012-2014
Tram. 314-19124/10

Resposta del Govern
Reg. 113911 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

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 314-19124/10 us 
informo que el Govern ofereix ajudes i estableix acci-
ons per cobrir necessitats alimentàries i bàsiques arreu 
de Catalunya, les principals de les quals són les que es 
detallen a continuació.

Els ajuts d’urgència social són prestacions econòmi-
ques per atendre situacions de necessitats puntuals, 
urgents i bàsiques de subsistència com ara l’alimen-
tació, el transport, el subministrament i l’allotjament. 
Són ajuts destinats a pal·liar situacions imprevisibles o 
greus mancances econòmiques que de forma temporal 
impedeixen cobrir les necessitats bàsiques. Aquests 
ajuts es divideixen en diferents supòsits: manutenció 
(inclou alimentació i vestit), habitatge, subministra-
ments, farmàcia i altres.

L’any 2013, es van atendre 130.418 persones mitjan-
çant la línia Manutenció dels ajuts d’urgència social. 
L’any 2014 147.464 van ser ateses per aquesta mateixa 
línia.

Pel que fa a les beques menjador, durant el curs 2013-
2014 se’n van atorgar 72.427.

D’altra banda, 26.455 infants van ser atesos l’any 2014 
a través dels projectes subvencionats per la convoca-
tòria extraordinària adreçada a entitats socials per al 
desenvolupament d’actuacions per a famílies vulnera-
bles, especialment les que tenen infants a càrrec, im-
pulsada pel Departament de Benestar Social i Família.

A través d’aquestes subvencions, es van finançar amb 
2,5 milions d’euros ajudes econòmiques i la prestació 
de serveis per a cobrir les necessitats bàsiques d’ali-
mentació, higiene personal, vestimenta, medicaments i 
altres productes per promoure la millora o preservació 
de la salut, així com les despeses de manteniment bà-
sic de la llar o altres de naturalesa similar de famílies 

amb situació de vulnerabilitat. La convocatòria s’em-
marca en el Pla integral de suport a la família fins el 
2016 que contempla entre els seus eixos donar suport a 
les famílies en situació de vulnerabilitat, així com en 
la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infàn-
cia i l’adolescència que incorpora la prevenció com a 
mètode d’abordatge en les polítiques de protecció.

En total, l’any 2014 s’han beneficiat d’aquesta convoca-
tòria extraordinària de subvencions 72 entitats socials, 
que han desenvolupat 80 projectes adreçats a famílies 
en situació de vulnerabilitat. D’aquests, 37 correspo-
nen a projectes vinculats a ajudes econòmiques i 43 a 
iniciatives destinades a la prestació de serveis directes 
o indirectes.

Enguany, el Departament de Benestar Social i Famí-
lia ha tornat a convocar de nou aquests ajuts i n’ha 
incrementat la seva dotació fins arribar als 3 milions 
d’euros.

Pel que fa al Pla d’ajuda alimentària de la UE, l’any 2013 
es van atendre 326.561 persones. Des de l’any 2014, es 
va produir un canvi de model cap al Pla d’ajuda als 
més desfavorits de la UE, amb un caràcter més social, 
que s’emmarca dins dels Fons de política de cohesió de 
la UE i que té com a objectiu millorar la cohesió social 
a la Unió i contribuir a combatre la pobresa i l’exclu-
sió social en línia amb l’Estratègia Europa 2020. L’any 
2014 320.714 persones van ser ateses mitjançant el Pla 
d’ajuda als més desfavorits de la UE.

Cal fer esment que un mateix usuari pot sol·licitar i re-
bre més d’una actuació.

D’altra banda, us fem avinent que el conjunt del Go-
vern va destinar l’any 2014 un pressupost de 981 M€ 
per lluitar contra la pobresa. D’aquests, 258,9 M€ es 
van adreçar a polítiques d’inclusió social en la infàn-
cia i l’adolescència i 458,3 M€ es van destinar a la co-
bertura de necessitats bàsiques.

Barcelona, 20 d’abril 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 pendents de pagament a les 
famílies amb fills menors de tres anys a Bar-
celona
Tram. 314-19193/10

Resposta del Govern
Reg. 113912 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

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 314-19193/10 us 
informo que a la ciutat de Barcelona resten pendents 
de pagament 67.367 expedients de l’ajut universal per 
fills a càrrec de fins a 3 anys (6 anys en el cas de famí-
lies nombroses i monoparentals).

El pagament d’aquestes prestacions es farà efectiu 
d’acord amb la disposició addicional cinquantena de 
la Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 20 d’abril de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les plantilles dels centres educatius 
de Barcelona
Tram. 314-19204/10

Resposta del Govern
Reg. 114387 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

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 314-19204/10 us 
informo del següent:

La plantilla dels centres educatius de la ciutat de Bar-
celona, per al curs 2014-2015, és de 7.882 docents, que 
suposa un increment de 36 docents respecte al curs 
2013-2014.

La despesa global corresponent del personal docent 
en centres i serveis educatius dependents del Depar-
tament d’Ensenyament, i en centres de titularitat mu-
nicipal, per l’any 2014, ha estat de 312.755.320,2 euros 
(no s’inclou la despesa corresponent a la quota patro-
nal de Seguretat Social del personal interí i substitut 
dels centres de titularitat del Departament d’Ensenya-
ment).

La despesa per l’any 2015 variarà en funció de la plan-
tilla de personal docent per al curs 2015-2016.

Barcelona, 17 d’abril de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’externalització de la correcció de les 
proves de competències bàsiques de quart 
d’ESO
Tram. 314-19264/10

Resposta del Govern
Reg. 114388 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

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 314-19264/10 us 
informo del següent:

El curs 2013-2014 el Departament d’Ensenyament va 
externalitzar, com a provà pilot, el servei de recolli-
da, digitalització i correcció automatitzada dels qua-
derns de les proves d’avaluació de sisè de primària i 
de quart d’educació secundària obligatòria, el resultat 
va posar de manifest una reducció del cost d’aquest 
servei i una reducció, quasi bé total, dels errors deri-
vats de la correcció manual.

Per resolució de la directora de Serveis, de 10 de se-
tembre de 2014, es va aprovar l’expedient per contrac-
tar, mitjançant procediment obert, el servei de reco-
llida, digitalització i correcció automatitzada dels 
quaderns de les proves d’avaluació de sisè de primària 
i de quart d’educació secundària obligatòria, la convo-
catòria del qual va sortir publicada al perfil del con-
tractant i al DOGC núm. 6718, l’1 d’octubre de 2014.

El 2 de desembre de 2014 es va adjudicar el contracte 
a l’empresa Severiano Servicio Móvil, SA amb un im-
port de 27.932,85 IVA inclòs. De manera que el cost 
de la correcció de la part de respostes tancades de la 
prova de quart d’educació secundària obligatòria és de 
13.966,42 € IVA inclòs.

L’externalització del servei de recollida, digitalització 
i correcció automatitzada dels quaderns de les proves 
d’avaluació de quart d’educació secundària obligatòria 
ha suposat, aproximadament, una reducció de 94,6% 
del cost del servei.

Barcelona, 22 d’abril de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el desplegament de la xarxa de fibra 
òptica
Tram. 314-19267/10

Resposta del Govern
Reg. 114480 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

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 314-19267/10 us 
informo del següent:

El passat 19 de desembre de 2014, la Comissió Nacio-
nal dels Mercats i la Competència va publicar una con-
sulta sobre l’anàlisi dels mercats majoristes de banda 
ampla per tal de buscar un equilibri entre «garantir la 
competència efectiva i promoure la inversió en xarxes 
d’accés de nova generació».

Arran d’aquesta consulta, la companyia Telefònica ha 
plantejat, segons apareix en diversos mitjans, una re-
ducció de les seves inversions en desplegament de fi-
bra com a conseqüència d’aquesta hipotètica obligació 
de compartir la seva infraestructura.

Així doncs, tenint en compte que el sector de les tele-
comunicacions és un mercat liberalitzat, des de la Ge-
neralitat de Catalunya, mitjançant la Direcció General 
de Telecomunicacions i Societat de la Informació, s’ha 
enviat una carta a Telefònica preguntant si confirma 
les informacions aparegudes a la premsa i en cas de 
resposta afirmativa se sol·licitarà el detall dels munici-
pis afectats per aquesta reducció de la inversió en des-
plegament d’infraestructures de telecomunicacions i 
connectivitat.

En qualsevol cas, aquest anunci no afectarà les previ-
sions de desplegament de la xarxa troncal de la Gene-
ralitat que fou adjudicat en el seu moment a Telefónica.

Barcelona, 21 d’abril de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment del Pla Genercat
Tram. 314-19268/10

Resposta del Govern
Reg. 114481 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

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 314-19268/10 us 
informo del següent:

L’Acord de govern de 24 d’abril de 2007 aprovava el 
programa d’estalvi i eficiència energètica als edificis 
i equipaments de la Generalitat de Catalunya, esmen-
tant el control de temperatures com a una de les mesu-
res específiques d’eficiència energètica. El propi Acord 
de govern especificava que aquest control seria apli-
cable a aquells edificis on per raons tècniques i/o de 
tipus d’ocupació fos possible.

Posteriorment, el 30 d’agost de 2011, s’aprovà un altre 
Acord de govern per concretar els objectius i la meto-
dologia de l’Acord de govern del 2007. El nou Acord 
de govern fugia del voluntarisme de l’Acord anterior, 
prioritzant les inversions en eficiència energètica als 
edificis de la Generalitat de Catalunya per part de les 
empreses de serveis energètics, tot aportant una garan-
tia d’estalvi i lligant la seva remuneració a l’obtenció 
dels objectius d’estalvi contractats.

D’aquesta manera, s’obligava a les pròpies empreses 
de serveis energètics a realitzar (en benefici propi) el 
control de temperatures i la resta de mesures de ges-
tió necessàries per al bon funcionament energètic dels 
edificis.

En aquest escenari, el concepte de moderació de tem-
peratures s’ha fet extensiu al conjunt de departaments 
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant les reuni-
ons de la Comissió Interdepartamental que coordina 
l’Acord de govern actual en el marc de l’Estratègia Ca-
talana de Renovació Energètica d’edificis.

El concepte de gestió òptima de les temperatures, 
d’igual forma que d’altres conceptes d’eficiència ener-
gètica, s’han tractat també en les sessions de formació 
dels gestors energètics dels edificis de la Generalitat 
de Catalunya.

El grau encara incipient de penetració del model d’op-
timització energètica a partir de les empreses de ser-
veis energètics no permet assegurar en quins edificis 
s’ha pogut implementar els criteris de moderació de 
temperatures.

Tanmateix, aquest concepte continua essent un dels 
elements significatius que s’han d’incorporar als sis-
temes de monitoratge i control arran dels programes 
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d’inversió en eficiència energètica a desenvolupar prio-
ritàriament en la modalitat de serveis energètics.

D’altra banda, no es disposa de la xifra total d’inver-
sions realitzada per la Generalitat de Catalunya ar-
ran dels Acords de govern aprovats. De les dades dels 
propis departaments i de les partides consignades als 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya es con-
clou que els programes d’eficiència energètica, units 
als programes de reorganització i reestructuració de 
les dependències de la Generalitat de Catalunya, han 
permès que el consum d’energia de la Generalitat de 
Catalunya al 2014 s’hagi reduït un 5,4% respecte al 
consum d’energia de l’any 2007, considerat com a re-
ferència.

Així, la despesa energètica de la Generalitat de Catalu-
nya l’any 2007 era de 1.374 GWh/any, amb una factura 
energètica a l’entorn dels 100 M€. La despesa energè-
tica de l’any 2014 ha estat de l’ordre de 1.300 GWh, de 
forma que el total d’energia consumida s’ha reduït en 
74 GWh/any, el que representa el 5,4% d’estalvi abans 
esmentat respecte al 2007.

En termes de reducció de les emissions, es pot estimar 
que en el període 2007 - 2014 s’ha produït una reduc-
ció del 25,7% (101.851 Tn CO2) de les emissions de ga-
sos d’efecte hivernacle.

Cal dir, en aquest sentit, que la Moció del Parlament de 
Catalunya 63/X demanava obtenir un 25% de reducció 
del consum l’any 2020 respecte al 2007, de forma que 
cal assolir un estalvi addicional de 343,5 GWh. Aquest 
objectiu és el que centra el nou Acord de govern que 
s’està preparant i que actualitza els objectius fins al 
2017 i els reparteix entre els diferents departaments de 
la Generalitat de Catalunya.

En aquest sentit, cal destacar, el desenvolupament pro-
gressiu del model de serveis energètics, on les empreses 
privades aporten tot o part de les inversions d’eficiència 
energètica i són remunerades en funció del compliment 
de l’estalvi d’energia garantit. En aquests casos, la in-
versió de la Generalitat pot ser fins i tot nul·la, atraient 
capital privat per a la rehabilitació energètica dels edi-
ficis propis.

Per altra banda, en el marc de l’Acord de govern de 
24 d’abril de 2007 i la seva reorientació amb el nou 
Acord de govern de 30 d’agost de 2011 s’ha quantificat 
la realització de 178 auditories energètiques a diferents 
edificis que depenen de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, la formació de les treballadores i treba-
lladors de la Generalitat de Catalunya s’ha desenvolu-
pat mitjançant diferents actuacions:

– Campanya de difusió del programa de bones pràc-
tiques ambientals en oficines (incloent la gestió dels 
residus, del paper i de l’energia). S’ha comptabilitzat 
la formació d’un total de 1049 treballadores/treba-
lladors, en accions coordinades amb la Secretaria de 
Funció Pública. D’altra banda, es va realitzar un lliu-

rament d’un pack de dues bombetes de baix consum a 
un conjunt de 2.835 treballadors i treballadores, que 
havien participat en accions de formació en el marc de 
l’Acord de govern o anteriorment.

– Pel que fa a la formació específica s’han mantingut 
sessions de formació tècnica al grup de 110 responsa-
bles («gestors energètics») nomenats pels diferents de-
partaments arran de l’aprovació de l’Acord de govern 
de 30 d’agost de 2011. S’han realitzat dues sessions de 
formació (4 hores / sessió) per any sobre temes diver-
sos referents a la bona gestió energètica: contractació 
d’energia, model de serveis energètics, etc.

Finalment, no es disposa de la xifra de vehicles con-
vencionals de la Generalitat de Catalunya substituïts 
per vehicles híbrids i/o elèctrics.

Arran dels dos Acords de govern de 24 d’abril de 2007 
i de 30 d’agost de 2011 les licitacions del conjunt de 
departaments (per separat) i les licitacions realitzades 
de forma agregada per la Comissió Central de Sub-
ministraments inclouen (sempre que sigui factible en 
funció de la utilització dels vehicles) la priorització 
dels vehicles amb més baixes emissions.

Barcelona, 21 d’abril de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el funcionament del sistema d’acredi-
tació professional del Servei d’Ocupació de 
Catalunya
Tram. 314-19272/10

Resposta del Govern
Reg. 114482 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

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 314-19272/10 i 314-19276/10, us informo del se-
güent:

L’acreditació de competències regulada al Reial De-
cret 1224/2009 planteja dues formes de realitzar pro-
cessos d’acreditació:

1. Amb fons públics es realitza mitjançant una convo-
catòria conjunta dels departaments d’Empresa i Ocu-
pació i d’Ensenyament.

2. Amb fons privats s’instrumentalitza a través d’acords 
o convenis amb els agents econòmics i socials, i amb la 
corresponent convocatòria que doni publicitat al pro-
cediment.
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D’altra banda, el responsable d’expedir els certificats 
de professionalitat és el Servei d’Ocupació de Catalu-
nya, qui va implementar el procediment de sol·licitud 
de certificats de professionalitat el juliol del 2012.

Des del juliol del 2012, s’han expedit:

– 2012: 288 Certificats de Professionalitat.
– 2013: 1.987 Certificats de Professionalitat.
– 2014: 12.947 Certificats de Professionalitat.

Barcelona, 21 d’abril de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el funcionament del sistema d’acredi-
tacions professionals del Departament d’En-
senyament
Tram. 314-19273/10

Resposta del Govern
Reg. 114474 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

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 314-19273/10 i 
314-19274/10, us informo del següent:

El procediment d’avaluació i acreditació de competèn-
cies professionals adquirides a través de l’experiència 
laboral o de vies no formals de formació, s’estableix a 
través convocatòries públiques. El procediment deter-
mina les competències del Departament d’Ensenya-
ment i les competències del Departament d’Empresa 
i Ocupació, motiu pel qual les convocatòries es publi-
quen de manera conjunta.

Les convocatòries públiques del procediment en qües-
tió estableixen el següent:

– Les unitats de competència que són objecte d’avalu-
ació, la qualificació professional, així com els títols de 
formació professional i/o certificats de professionalitat 
en què estan incloses.

– Les places per cada qualificació professional.

– Els requisits generals dels aspirants en funció de les 
unitats de competència convocades i els documents 
necessaris per justificar-los.

– El sistema d’admissió.

– Els centres docents o centres del Servei d’Ocupació 
de Catalunya on es farà.

– Els terminis de les diferents fases del procediment 
d’avaluació i acreditació.

– La descripció de les diferents fases del procediment; 
informació i orientació, assessorament, avaluació i 
acreditació.

– Els terminis per presentar reclamacions.

– Els criteris de baremació.

Des de l’any 2011 s’han fet tres convocatòries i s’han 
acreditat efectivament a 9.829 persones, pel 2015 està 
prevista una nova convocatòria.

L’administració també pot realitzar convocatòries es-
pecífiques a petició de les organitzacions sindicals i 
empresarials més representatives, per donar resposta 
tant a les necessitats de determinades empreses, sec-
tors professionals i productius com a les de col·lectius 
amb dificultats especials d’inserció i/o integració la-
boral.

L’any 2014 es van signar dos convenis marc de col-
laboració entre el Departament d’Empresa i Ocupació  
i el Departament d’Ensenyament amb Foment-Fepime i  
Pimec, per impulsar aquestes convocatòries. També 
s’ha proposat la signatura de convenis amb els sindi-
cats més representatius.

A l’empara d’aquests convenis, diverses empreses han 
vehiculat demandes per publicar convocatòries especi-
fiques. El 2015 només s’ha signat un conveni específic 
per acreditar treballadors del sector de condicionament 
físic.

El finançament d’aquestes convocatòries s’acorda en-
tre les empreses sol·licitants i l’administració.

Barcelona, 24 d’abril de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’acreditacions professio-
nals expedides pels departaments en el pe-
ríode 2011-2014
Tram. 314-19274/10

Resposta del Govern
Reg. 114474 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19273/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de beneficiaris del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya en el període 
2010-2014
Tram. 314-19275/10

Resposta del Govern
Reg. 114483 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

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 314-19275/10 us 
informo del següent:

El nombre de beneficiaris del Servei d’Ocupació de 
Catalunya des del 2010 fins el 2014 ha estat el següent:

Beneficiaris SOC

Any Total

2010 459.420
2011 361.346
2012 694.563
2013 649.383
2014* 764.065

*Les dades del 2014 són provisionals ja que alguns dels programes 
s’estan desenvolupant durant el 2015.

Barcelona, 21 d’abril de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de certificats de professio-
nalitat concedits en el període 2010-2014
Tram. 314-19276/10

Resposta del Govern
Reg. 114482 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19272/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’evolució de la plantilla del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya en el període 
2010-2014
Tram. 314-19277/10

Resposta del Govern
Reg. 114484 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

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 314-19277/10 us 
informo del següent:

L’evolució de la plantilla del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya (SOC) a les oficines, durant el període 2010-
2014 ha estat:

Anys 2010 2011 2012 2013 2014

Plantilla 837 837 836 822 814
Efectius programes 348 398 356 110 110

Total 1.185 1.235 1.192 932 924

La diferència més important en els efectius de la plan-
tilla és deguda al procés de tecnificació de la plantilla.

Pel que fa als efectius per programes, la davallada més 
destacable es dóna a partir de 2012, en què l’Estat eli-
mina de cop la seva aportació amb plans d’ocupació, 
mitjançant els quals es contractaven al voltant de 300 
efectius anualment, fet que va afectar la plantilla de les 
oficines de treball significativament. Malgrat això, per 
tal de minimitzar aquest impacte negatiu, el SOC ha 
mantingut 110 d’aquests 300 efectius amb pressupost 
propi fins enguany.

Barcelona, 21 d’abril de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la ràtio de places de serveis educatius 
públics de zero a tres anys el 2013 i el 2014
Tram. 314-19299/10

Resposta del Govern
Reg. 114475 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

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 314-19299/10 us 
informo del següent:

El Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regu-
len el primer cicle de l’educació infantil i els requisits 
dels centres, estableix el nombre d’alumnes per grup 
en aquests ensenyaments.

Barcelona, 24 d’abril de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres de desenvolupament in-
fantil i atenció precoç el 2013 i el 2014
Tram. 314-19311/10

Resposta del Govern
Reg. 113913 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

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 314-19311/10 us 
informo que la xarxa de Centres de Desenvolupament 
Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) està formada per 
94 serveis d’atenció precoç distribuïts arreu del terri-
tori que garanteixen la resposta a les necessitats dels 
infants i les seves famílies.

D’altra banda, la ràtio dels professionals dels CDIAP 
és la que estableix la Cartera de serveis socials.

Barcelona, 15 d’abril de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les famílies beneficiàries d’ajuts per 
naixement, adopció, tutela o acolliment el 
2013 i el 2014
Tram. 314-19312/10

Resposta del Govern
Reg. 114653 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

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 314-19312/10, 
314-19315/10, 314-19316/10 i 314-19317/10 us informo 
que l’any 2013 9.653 famílies van sol·licitar la prestació 

d’ajuts econòmics per a famílies amb un naixement, 
adopció, tutela o acolliment, sotmès al nivell d’ingres-
sos familiars i es van atorgar 5.340 ajuts. L’any 2014 
6.744 famílies van sol·licitar-la i se’n van atorgar 3.979 
ajuts.

Pel que fa a les dades corresponents a l’exercici 2013, 
a data 1 d’abril l’Agència Espanyola d’Administració 
Tributària encara no ha facilitat les dades correspo-
nents a aquest exercici. Pel que fa a les dades corres-
ponents a l’any 2014, es declararan durant la campanya 
IRPF-2015 d’enguany.

Barcelona, 24 d’abril de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les famílies amb fills a càrrec bene-
ficiàries de prestacions sotmeses a nivell 
d’ingressos el 2013 i el 2014
Tram. 314-19315/10

Resposta del Govern
Reg. 114653 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19312/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les famílies amb fills a càrrec que han 
tingut deduccions en el tram autonòmic de 
l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques el 2013 i el 2014
Tram. 314-19316/10

Resposta del Govern
Reg. 114653 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19312/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la taxa de famílies beneficiàries d’ajuts 
per naixement, adopció, tutela o acolliment 
el 2013 i el 2014
Tram. 314-19317/10

Resposta del Govern

Reg. 114653 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19312/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les beques de menjador del 2014
Tram. 314-19324/10

Resposta del Govern

Reg. 114476 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

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 314-19324/10, 
314-19325/10, 314-19326/10 i 314-19327/10, us infor-
mo del següent:

Aquesta informació ja ha estat tramesa en la respos-
ta a les iniciatives parlamentàries 314-19245/10, 314-
19390/10 i 314-19391/10.

Barcelona, 24 d’abril de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la partida pressupostària per a beques 
de menjador del 2015
Tram. 314-19325/10

Resposta del Govern

Reg. 114476 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19324/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris d’assignació de beques de 
menjador el 2014
Tram. 314-19326/10

Resposta del Govern
Reg. 114476 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19324/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import destinat als ens locals per a 
atendre famílies que no poden afrontar els 
pagaments del menjador escolar el 2013 i el 
2014
Tram. 314-19327/10

Resposta del Govern
Reg. 114476 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19324/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions del grup de treball per al 
millorament de la intervenció amb els fills de 
dones que pateixen violència masclista el 
2013 i el 2014
Tram. 314-19352/10

Resposta del Govern
Reg. 114654 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

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 314-19352/10 us 
informo que al llarg dels anys 2013 i 2014 el grup de 
treball interdepartamental per a la millora de la inter-
venció amb filles i fills de dones víctimes de violència 
masclista s’ha reunit en cinc ocasions.

Barcelona, 24 d’abril 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 de menors víctimes de vio-
lència masclista el 2013 i el 2014
Tram. 314-19353/10

Resposta del Govern
Reg. 114655 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

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 314-19353/10 i 
314-19354/10 us informo que podeu consultar la infor-
mació sol·licitada a la taula següent:

Violència masclista en l’àmbit de la parella 2013 2014

Menors víctimes mortals  
amb resultat de mort de la mare 0 0

Menors víctimes mortals  
sense resultat de mort de la mare 0 0

Menors orfes 4 13*

*2 dels menors orfes de mare, eren fills de la mare (finada), però l’autor 
no era el seu pare, sinó el company o ex company de la víctima.

Les dades referents al maltractament infantil les po-
deu consultar a la pàgina web del Departament de 
Benestar Social i Família, a Àmbits temàtics, Infància 
i adolescència, Dades de maltractament infantil.

Barcelona, 24 d’abril de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de maltractament infantils 
del 2013 i el 2014
Tram. 314-19354/10

Resposta del Govern
Reg. 114655 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19353/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els tallers de formació per a pares i 
mares del programa «Créixer en família» el 
2013 i el 2014
Tram. 314-19359/10

Resposta del Govern
Reg. 114656 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

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 314-19359/10 us 
informo que l’any 2013 la Secretaria de la Família del 
Departament de Benestar Social i Família va impulsar 
el programa Créixer en Família. Des d’aleshores, i du-
rant els anys 2013 i 2014, s’han organitzat 310 cicles de 
6 tallers cadascun. L’any 2013 van participar-hi 2.561 
persones i l’any 2014 n’han participat 2.640.

Barcelona, 24 d’abril de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la campanya publicitària so-
bre el Pacte per a la infància a Catalunya
Tram. 314-19376/10

Resposta del Govern
Reg. 114657 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

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 314-19376/10 us 
informo que la campanya publicitària del Pacte per a 
la Infància a Catalunya no ha tingut cost específic, no-
més cost funcional.

Barcelona, 24 d’abril 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 pressupost dels ajuts del programa 
d’atenció social a les persones amb disca-
pacitat del 2010 ençà
Tram. 314-19382/10

Resposta del Govern
Reg. 114491 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

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 314-19382/10, 314-
19383/10, 314-19384/10, 314-19385/10, 314-19386/10, 
314-19387/10, 314-19388/10 i 314-19389/10 us informo 
que podreu trobar la informació sol·licitada a la respos-
ta de la iniciativa parlamentària 314-18323/10.

Barcelona, 22 d’abril de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sol·licituds d’ajuts del programa 
d’atenció social a les persones amb disca-
pacitat del 2010 ençà
Tram. 314-19383/10

Resposta del Govern
Reg. 114491 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19382/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els beneficiaris dels ajuts del progra-
ma d’atenció social a les persones amb dis-
capacitat del 2010 ençà
Tram. 314-19384/10

Resposta del Govern
Reg. 114491 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19382/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les prestacions dels ajuts del progra-
ma d’atenció social a les persones amb dis-
capacitat del 2010 ençà
Tram. 314-19385/10

Resposta del Govern
Reg. 114491 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19382/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les persones que han cobrat ajuts del 
programa d’atenció social a les persones 
amb discapacitat del 2010 ençà
Tram. 314-19386/10

Resposta del Govern
Reg. 114491 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19382/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les persones amb dret a perce-
bre ajuts del programa d’atenció social a les 
persones amb discapacitat del 2010 ençà
Tram. 314-19387/10

Resposta del Govern
Reg. 114491 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19382/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les persones que han cobrat ajuts del 
programa d’atenció social a les persones 
amb discapacitat del 2010 ençà
Tram. 314-19388/10

Resposta del Govern
Reg. 114491 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19382/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sol·licituds d’ajuts del programa 
d’atenció social a les persones amb disca-
pacitat denegades del 2010 ençà
Tram. 314-19389/10

Resposta del Govern
Reg. 114491 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19382/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contractes de l’Institut Català de 
l’Energia amb Entorn, Enginyeries i Serveis, 
en el període 2011-2014
Tram. 314-19457/10

Resposta del Govern
Reg. 114485 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

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 314-19457/10 us 
informo del següent:

Els contractes adjudicats per l’òrgan de contractació 
de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) en el període 
2011 a 2014 a l’empresa Entorn, SA Enginyeries i Ser-
veis són:

Expedient 110/2011:

Objecte: Redacció de l’Informe de Sostenibilitat Am-
biental Preliminar necessari per a sotmetre el Pla de 
determinació de les Zones de Desenvolupament Prio-
ritari per a la implantació de parcs eòlics a Catalunya 
al procediment d’avaluació ambiental estratègica se-
gons el què disposa la Llei 6/2009, de 28 d’abril de 
2009, d’avaluació ambiental de plans i programes.

– Import adjudicació: 20.709 €, IVA 18% inclòs.

– Import ofertes presentades:

Raó Social Import oferta (IVA inclòs)

Enginyeria Inalba, SL 21.063,00 €
Entorn, SA 20.709,00 €

– Procediment de contractació: contracte menor.

– Ofertes presentades: dues.

– Raons que justifiquen l’adjudicació: oferta econòmi-
cament més avantatjosa (criteri únic preu; era l’oferta 
més barata).

– Relació d’empreses convidades a participar en el 
procediment: Enginyeria Inalba, SL i Entorn.

Expedient 43/2012:

Objecte: Redacció de l’informe de Sostenibilitat Am-
biental i la Memòria Ambiental necessaris per a sot-
metre el Pla de determinació de les Zones de Desen-
volupament Prioritari (ZDP), per a la implantació de 
parcs eòlics a Catalunya, al procediment d’avaluació 
ambiental estratègica d’acord amb la Llei 6/2009, de 
28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.

– Import adjudicació: 47.200 €, IVA 18% inclòs.

– Import ofertes presentades:

Raó Social Import oferta (IVA inclòs)

Eurogeotecnica, SA 48.203,00 €
Enginyeria Inalba, SL 48.527,50 €
Entorn, SA 47.200,00 €

– Procediment de contractació: negociat sense publi-
citat.

– Ofertes presentades: tres.

– Raons que justifiquen l’adjudicació: oferta econòmi-
cament més avantatjosa d’acord amb els criteris d’ad-
judicació establerts.

– Relació d’empreses convidades a participar en el pro-
cediment: Eurogeotecnica, SA, Enginyeria Inalba, SL i 
Entorn, SA Enginyeries i Serveis.

Barcelona, 17 d’abril de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contractes de l’Institut Català de 
l’Energia amb Dribbling en el període 2011-
2014
Tram. 314-19458/10

Resposta del Govern
Reg. 114486 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

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 314-19458/10 us 
informo del següent:

Els contractes adjudicats a l’empresa Dribbling per 
l’òrgan de contractació de l’Institut Català d’Energia 
(d’ara en endavant ICAEN) en el període 2011 a 2014 
en aquesta empresa són:
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1. Expedient 135/2011:

– Objecte: Creació i disseny de la imatge gràfica del 
Pla de l’Energia i el Canvi Climàtic de Catalunya 
2012-2020.

– Import adjudicació: 17.818 €, IVA 18% inclòs.

– Import ofertes presentades:

Raó Social Import oferta (IVA inclòs)

Cusidó Comella, SA 17.995,00 €
Dribbling, SL 17.818,00 €

– Procediment de contractació: contracte menor.

– Ofertes presentades: dues.

– Raons que justifiquen l’adjudicació: oferta econòmi-
cament més avantatjosa (criteri únic preu; era l’oferta 
més barata).

– Relació d’empreses convidades a participar en el pro-
cediment: Cusidó Comella, SA i Dribbling, SL. Segons 
procediment intern per despeses de més de 3.000 €  
i fins a 17.999,99 €, IVA exclòs, cal sol·licitar, mínim, 
dos pressupostos. En cas de no disposar dels 2 pres-
supostos s’ha de fer informe justificatiu recollint els 
motius de la proposta directa a favor d’un determinat 
adjudicatari.

– Data de comptabilització de la factura: 30/12/2011.

2. Sense expedient (< 3.000 €, IVA exclòs):

– Objecte: Realització del banner del Pla de l’Energia 
i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 per a la web 
de l’Institut Català d’Energia.

– Import adjudicació: 342,20 €, IVA 18% inclòs.

– Import ofertes presentades: 342,20 €, IVA 18% inclòs.

– Procediment de contractació: contracte menor.

– Ofertes presentades: una.

– Raons que justifiquen l’adjudicació: la realització de 
les peces de creativitat corresponents al PECAC es 
van contractar a la mateixa empresa que va realitzar el 
disseny gràfic i imatge del projecte ja que són produc-
tes als quals s’havia d’aplicar aquesta imatge.

– Relació d’empreses convidades a participar en el 
procediment: Dribbling, SL. Segons procediment in-
tern per despeses de menys de 3.000 €, IVA exclòs, no 
es genera expedient i amb una oferta n’hi ha prou per 
fer l’adjudicació directa.

– Data de comptabilització de la factura: 30/04/2012.

3. Sense expedient (< 3.000 €, IVA exclòs):

– Objecte: Impressió de 6 llibres de la versió provisio-
nal posterior al procés participatiu i prèvia al període 
d’informació pública del Pla de l’Energia i Canvi Cli-
màtic de Catalunya 2012-2020.

– Import adjudicació: 1.233,10 €, IVA 18% inclòs.

– Import ofertes presentades: 1.233,10 €, IVA 18% in-
clòs.

– Procediment de contractació: contracte menor.

– Ofertes presentades: una.

– Raons que justifiquen l’adjudicació: Coherència i 
major rapidesa de realització, en haver estat l’empresa 
Dribbilng l’adjudicatària del treball de disseny gràfic 
i creativitat dels elements del Pla de l’Energia i Canvi 
Climàtic de Catalunya 2012-2020.

– Relació d’empreses convidades a participar en el 
procediment: Dribbling, SL. Segons procediment in-
tern per despeses de menys de 3.000 €, IVA exclòs, no 
es genera expedient i amb una oferta n’hi ha prou per 
fer l’adjudicació directa.

– Data de comptabilització de la factura: 15/05/2012.

4. Sense expedient (< 3.000 €, IVA exclòs):

– Objecte: Anunci en premsa pàgina color pel diari  
El Periódico de Catalunya del Pla de l’Energia i Canvi 
Climàtic de Catalunya 2012-2020.

– Import adjudicació: 1.062,00 €, IVA 18% inclòs.

– Import ofertes presentades: 1.062,00 €, IVA 18% in-
clòs.

– Procediment de contractació: contracte menor.

– Ofertes presentades: una.

– Raons que justifiquen l’adjudicació: la realització de 
les peces de creativitat corresponents al PECAC es 
van contractar a la mateixa empresa que va realitzar el 
disseny gràfic i imatge del projecte ja que són produc-
tes als quals s’havia d’aplicar aquesta imatge.

– Relació d’empreses convidades a participar en el 
procediment: Dribbling, SL. Segons procediment in-
tern per despeses de menys de 3.000 €, IVA exclòs, no 
es genera expedient i amb una oferta n’hi ha prou per 
fer l’adjudicació directa.

– Data de comptabilització de la factura: 24/05/2012.

5. Sense expedient (< 3.000 €, IVA exclòs):

– Objecte: Realització dels primers dissenys de la pà-
gina web i elaboració de gràfics i taules del Pla de 
l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020.

– Import adjudicació: 3.025,00 €, IVA 21% inclòs.

– Import ofertes presentades: 3.025,00 €, IVA 21% in-
clòs.

– Procediment de contractació: contracte menor.

– Ofertes presentades: una.

– Raons que justifiquen l’adjudicació: la realització de 
les peces de creativitat corresponents al PECAC es 
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van contractar a la mateixa empresa que va realitzar el 
disseny gràfic i imatge del projecte ja que són produc-
tes als quals s’havia d’aplicar aquesta imatge.

– Relació d’empreses convidades a participar en el 
procediment: Dribbling, SL. Segons procediment in-
tern per despeses de menys de 3.000 €, IVA exclòs, no 
es genera expedient i amb una oferta n’hi ha prou per 
fer l’adjudicació directa.

– Data de comptabilització de la factura: 19/10/2012.

6. Expedient 101/2012:

– Objecte: Maquetació de la publicació definitiva del 
Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-
2020.

– Import adjudicació: 20.328,00 €, IVA 21% inclòs.

– Import ofertes presentades:

Raó Social Import oferta (IVA inclòs)

Dribbling, SL 20.328,00 €
Daniel Muñoz Carbonell 20.812,00 €
Cusidó Comella 21.659,00 €

– Procediment de contractació: contracte menor.

– Ofertes presentades: tres.

– Raons que justifiquen l’adjudicació: oferta econòmi-
cament més avantatjosa (criteri únic preu; era l’oferta 
més barata).

– Relació d’empreses convidades a participar en el 
procediment: Dribbling, SL, Daniel Muñoz Carbo-
nell i Cusidó Comella. Segons procediment intern per 
despeses de més de 3.000 € i fins a 17.999,99 €, IVA 
exclòs, cal sol·licitar, mínim, dos pressupostos. En cas 
de no disposar dels 2 pressupostos s’ha de fer informe 
justificatiu recollint els motius de la proposta directa a 
favor d’un determinat adjudicatari.

– Data de comptabilització de la factura: 31/12/2012.

7. Sense expedient(< 3.000 €, IVA exclòs):

– Objecte: Creació de la línia gràfica de la col·lecció de 
fulletons de l’ICAEN sobre sensibilització energètica  
a la ciutadania. Maquetació del primer fulletó dedicat a  
la «Certificació d’eficiència energètica d’edificis»

– Import adjudicació: 2.420,00 €, IVA 21% inclòs.

– Import ofertes presentades: 2.420,00 €, IVA 21% in-
clòs.

– Procediment de contractació: contracte menor.

– Ofertes presentades: una.

– Raons que justifiquen l’adjudicació: els treballs es 
van contractar a aquesta empresa per la seva capacitat, 
solvència i idoneïtat professional en relació a les tas-
ques a realitzar objecte del contracte.

– Relació d’empreses convidades a participar en el 
procediment: Dribbling, SL. Segons procediment in-
tern per despeses de menys de 3.000 €, IVA exclòs, no 
es genera expedient i amb una oferta n’hi ha prou per 
fer l’adjudicació directa.

– Data de comptabilització de la factura: 05/02/2014.

8. Expedient 51/2014:

– Objecte: Realització de la línia gràfica i maquetació 
d’un catàleg de serveis i fulletó de l’ICAEN.

– Import adjudicació: 7.865,00 €, IVA 21% inclòs.

– Import ofertes presentades:

Raó Social Import oferta (IVA inclòs)

Dribbling, SL 7.865,00 €
Daniel Muñoz Carbonell 8.712,00 €
Besada Cukar 8.288,50 €

– Procediment de contractació: contracte menor.

– Ofertes presentades: tres.

– Raons que justifiquen l’adjudicació: oferta econòmi-
cament més avantatjosa (criteri únic preu; era l’oferta 
més barata).

– Relació d’empreses convidades a participar en el 
procediment: Dribbling, SL, Daniel Muñoz Carbonell 
i Besada Cukar. Segons procediment intern per des-
peses de més de 3.000 €, IVA exclòs, cal sol·licitar, 
mínim, tres pressupostos. En cas de no disposar dels 
3 pressupostos s’ha de fer informe justificatiu recollint 
els motius de la proposta directa a favor d’un determi-
nat adjudicatari.

– Data de comptabilització de la factura: 31/12/2014.

Aquest contracte es va resoldre parcialment, en data 
2 de febrer de 2015, perquè l’ICAEN no podia faci-
litar els continguts del catàleg de serveis i del fulletó 
resum amb temps suficients per executar el contracte 
dins del termini.

9. Expedient 78/2014:

– Objecte: Realització d’un vídeo d’uns 5 minuts de 
durada que expliqui el model de contractació amb es-
talvis garantits o el que es coneix internacionalment 
com EPC (Energy Performance Contracting).

– Import adjudicació: 10.000,00 €, IVA 21% inclòs.

– Import ofertes presentades:

Raó Social Import oferta (IVA inclòs)

Dribbling, SL 10.000,00 €
Vadever Studios 11.132,00 €
023 Content&Media 16.652,41 €

– Procediment de contractació: contracte menor.
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– Ofertes presentades: tres.

– Raons que justifiquen l’adjudicació: oferta econòmi-
cament més avantatjosa (criteri únic preu; era l’oferta 
més barata).

– Relació d’empreses convidades a participar en el 
procediment: Dribbling, SL, Vadever Studios i 023 
Content&Media. Segons procediment intern per despe-
ses de més de 3.000 €, IVA exclòs cal sol·licitar, mínim, 
tres pressupostos. En cas de no disposar dels 3 pressu-
postos s’ha de fer informe justificatiu recollint els mo-
tius de la proposta directa a favor d’un determinat ad-
judicatari.

– Dates de comptabilització de les factures: 31/12/2014 
i 19/03/2015.

Barcelona, 22 d’abril de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contractes de l’Institut Català de 
l’Energia amb Novatec Asesoría en el perío-
de 2011-2014
Tram. 314-19459/10

Resposta del Govern
Reg. 114487 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

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 314-19459/10 us 
informo del següent:

Els contractes adjudicats per l’òrgan de contractació 
de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) en el període 
2011 a 2014 a l’empresa Novatec Asesoría, SL són:

Expedient 62/2011:

Objecte: Realització del servei d’assessorament de re-
organització de personal de l’ICAEN dins del marc 
pressupostari de l’exercici 2011, i elaboració del pla es-
tratègic per a la projecció d’una participació més acti-
va de l’ICAEN a l’Estat Espanyol i a la Unió Europea 
d’acord amb la política energètica de la Generalitat.

– Import adjudicació: 41.300 €, IVA inclòs.

– Import ofertes presentades: 41.300 €, IVA inclòs.

– Procediment de contractació: negociat sense publi-
citat.

– Ofertes presentades: una.

– Relació d’empreses convidades a participar en el 
procediment: Novatec Asesoría, SL.

Expedient 14/2012:

Objecte: Serveis d’assessorament per a la revisió del 
pla estratègic de l’ICAEN i per l’elaboració de progra-
mes específics per a la promoció de l’ús eficient de la 
Biomassa per a la generació d’energia elèctrica i per a  
la promoció de la innovació en la gestió energètica  
a Catalunya, dins el marc del Pla de l’Energia i Canvi 
Climàtic de Catalunya 2012-2020.

– Import adjudicació: 59.000 €, IVA inclòs.

– Import ofertes presentades: 59.000 €, IVA inclòs.

– Procediment de contractació: negociat sense publi-
citat.

– Ofertes presentades: una.

– Relació d’empreses convidades a participar en el 
procediment: Novatec Asesoría, SL.

Per altra banda, i segons informació publicada a la 
Web de l’Oficina Antifrau de Catalunya, la directora 
de l’Institut Català d’Energia, Sra. Maite Masià i Aya-
la, va ser nomenada a l’any 2000 secretària general de 
l’Associació d’Empreses per al Desimpacte Ambiental 
dels Purins (ADAP).

El Sr. Jaume Beleta (soci-director de Novatec Aseso-
ría, SL) havia estat president de l’ADAP però l’ICAEN 
no disposa de la informació relativa a l’any del nome-
nament i cessament d’aquest càrrec, i per tant, no sa-
bem si van coincidir en aquesta associació i si va exis-
tir una relació professional anterior.

Dels documents que formen part dels expedients de 
contractació no es poden extreure detalls d’una rela-
ció laboral anterior entre la directora i l’administrador 
o els responsables de l’empresa Novatec Asesoría, SL 
perquè els documents aportats per acreditar la solvèn-
cia fan referència a la persona jurídica amb qui es fa el 
contracte; no existint entre aquesta documentació per 
acreditar la solvència informació sobre la carrera pro-
fessional del soci-director o d’altres responsables.

Barcelona, 17 d’abril de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la contractació de Josep Maria Cal-
met per part de l’Institut Català de l’Energia
Tram. 314-19460/10

Resposta del Govern
Reg. 114488 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

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 314-19460/10 us 
informo del següent:

Amb data 21 de novembre de 2011 l’institut Català de 
l’Energia (ICAEN) va contractar el Sr. Josep Maria 
Calmet Iglesias mitjançant un contracte de treball de 
durada determinada per treballar a l’esmentat organis-
me. El contracte es va extingir el dia 15 de maig de 
2013.

El Sr. Calmet va ser contractat per l’ICAEN per dur a 
terme les tasques pròpies de tècnic amb categoria pro-
fessional de gestor de projectes emmarcades dins del 
Conveni Marc de col·laboració, signat entre l’ICAEN i 
l’Instituto Para la Diversificación y Ahorro de la Ener-
gía (IDAE) per a la definició i posada en pràctica de 
les actuacions contemplades en el Pla d’Acció 2008-
2012 de l’Estratègia espanyola d’estalvi i eficiència 
energètica (PAE4).

Les retribucions brutes anuals totals del Sr. Calmet 
durant aquest període s’adjunten en document annex.

Barcelona, 17 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 els ajuts de la Unió Europea per a la 
urbanització del sector de la Coma, de Va-
carisses (Vallès Occidental)
Tram. 314-19464/10

Resposta del Govern
Reg. 114236 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

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 
314-19464/10 a 314-19468/10, amb les següents consi-
deracions:

El 23 de maig de 2014 l’Ajuntament de Vacarisses va 
trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona (CTUB) el Projecte de xarxa de clavegue-
ram i abastament d’aigua potable a la urbanització La 
Coma. L’11 de juliol de 2014 la secretària de la CTUB 
va trametre un ofici a l’Ajuntament de Vacarisses, re-
tornant l’esmentat projecte tot indicant que, d’acord 
amb la legislació urbanística vigent, les aprovacions 
inicials i definitives dels projectes d’urbanització cor-
responen a l’Ajuntament sense que sigui necessària la 
intervenció de la CTUB.

Barcelona, 21 d’abril de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts del Fons Feder per a la urba-
nització del sector de la Coma, de Vacaris-
ses (Vallès Occidental)
Tram. 314-19465/10

Resposta del Govern
Reg. 114236 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19464/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts del programa de la Unió Euro-
pea Joint European Support for Sustainable 
Investment in City Areas per a la urbanització 
del sector de la Coma, de Vacarisses (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-19466/10

Resposta del Govern
Reg. 114236 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19464/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts d’altres administracions per 
a la urbanització del sector de la Coma, de 
Vacarisses (Vallès Occidental)
Tram. 314-19467/10

Resposta del Govern
Reg. 114236 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19464/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts propis per a la urbanització 
del sector de la Coma, de Vacarisses (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-19468/10

Resposta del Govern
Reg. 114236 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19464/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els habitatges ocupats il·legalment a 
Constantí (Tarragonès)
Tram. 314-19482/10

Resposta del Govern

Reg. 114237 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

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 314-19482/10 us 
informo del següent:

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) gestiona 
i administra 105 habitatges al municipi de Constantí, 
adjudicats en regim d’arrendament, tots ells de la pro-
moció de protecció oficial de promoció pública ano-
menada Centcelles.

Actualment es troben ocupats il·legalment dos d’aquests 
habitatges. L’administració de justícia té coneixement 
d’aquestes ocupacions per resoldre la situació.

El Departament de Territori i Sostenibilitat no té cap 
petició per a la millora de la xarxa clavegueram.

Barcelona, 21 d’abril de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la previsió de respondre a les al·legacions 
al projecte d’impacte ambiental de Serrarols 
presentades per l’Ajuntament de Lluçà (Osona)
Tram. 314-19517/10

Resposta del Govern

Reg. 114238 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

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 314-19517/10 us 
informo del següent:

La granja Serrarols, SLU, de Sant Martí d’Albars, va 
sol·licitar l’autorització ambiental per una activitat ra-
madera porcina de producció de garrins. Aquesta es 
va resoldre segons la resolució TES/1933/2014, de 14 
de juliol, per la qual es fa públic l’Acord de declaració 
d’impacte ambiental del projecte esmentat,
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Arran de l’escrit d’al·legacions presentat per l’Ajunta-
ment de Lluçà, el 16 de juliol de 2014 i el 16 de setem-
bre de 2014, la resolució es troba pendent de resolució 
de recurs de reposició. L’Oficina de Gestió Ambien-
tal Unificada (OGAU), una vegada va rebre l’escrit 
d’al·legacions, el va tramitar com a recurs, i per aquest 
motiu, es va donar trasllat d’una còpia a l’empresa, a 
l’Ajuntament de Sant Martí d’Albars (on es troba radi-
cada l’activitat) i a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Una vegada es van rebre els diferents informes i les al-
legacions de l’empresa, l’OGAU va integrar i emetre 
un informe respecte el recurs el 13 de gener de 2015, 
en el qual es tenen en compte les al·legacions de totes 
les parts implicades.

Amb posterioritat a aquest informe, van entrar noves 
al·legacions l’Ajuntament de Lluçà, el 10 de febrer de 
2015, que no solament fan referència al segon expe-
dient que s’està tramitant des de l’OGAU de modifica-
ció no substancial, si no que també torna a insistir en 
els aspectes de la resolució TES/1933/2014. Per aquest 
motiu se n’ha donat trasllat a l’Àrea d’Assessorament 
Jurídic per tal que el tinguin en compte, abans de la re-
solució del recurs final.

Igualment, s’ha personat com a part interessada en 
l’expedient, el Grup de Defensa del Ter (GDT), que de-
mana còpia de la memòria del projecte i l’estudi d’im-
pacte ambiental, documents que ja s’han tramés al 
GDT i també es dóna trasllat a l’Àrea d’Assessorament 
Jurídic per tal que ho tinguin en consideració abans 
d’emetre la resolució final del recurs.

Tots aquests esdeveniments fan que s’endarrereixi la 
resolució del recurs, però no podem prescindir del 
procediment, ni deixar de donar audiència a tots els 
implicats per aconseguir una correcta tramitació de 
l’expedient.

Barcelona, 21 d’abril de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals no s’ha tingut en 
compte Lluçà (Osona) en el projecte per a 
ampliar la carretera de Serrarols
Tram. 314-19518/10

Resposta del Govern
Reg. 114239 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

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 314-19518/10 us 
informo del següent:

La carretera de Sant Martí d’Albars és la BV-4342. 
Aquesta carretera és de titularitat i gestió de la Dipu-
tació de Barcelona, per la qual cosa la Direcció Ge-
neral d’Infraestructures de Mobilitat Terrestres no pot 
informar sobre la tramitació de la seva ampliació.

Barcelona, 21 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 B-224 entre Ca-
pellades i Martorell
Tram. 314-19519/10

Resposta del Govern
Reg. 114240 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

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 
314-19519/10 a 314-19521/10, amb les següents consi-
deracions:

El Govern considera que la carretera B-224 és una de 
les vies de la xarxa bàsica i, per tant, s’hi han previst 
diferents actuacions de millora general, com ara el 
desdoblament del tram de Martorell fins a Masquefa, 
o la variant de Piera i Vallbona d’Anoia.

Actualment, està en redacció el projecte constructiu 
del desdoblament del tram de Martorell a Masquefa, 
si bé els canvis de planejament previstos per l’Ajun-
tament de Martorell, que suposen un nou traçat (més 
cap al nord) de la B-224, obligaran possiblement a fer 
una nova informació pública de la carretera amb el 
nou traçat.
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Pel que fa a la variant de Piera i Vallbona d’Anoia, l’es-
tudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental corres-
ponent són objecte d’una informació pública iniciada 
el passat mes de novembre que actualment està en fase 
d’anàlisi de les al·legacions presentades. Un cop apro-
vat definitivament, es podrà passar a la fase de redac-
ció del projecte constructiu i posterior programació de 
les obres.

Pel que fa a millorar la seguretat viària de l’actual 
B-224, s’han impulsat altres actuacions com la cons-
trucció d’una rotonda a Can Margarit, que permetran 
suprimir un gir a esquerra existent que dóna accés a la 
presó de Can Brians. La construcció de la rotonda, a 
càrrec del Sector, s’iniciarà aquest any. També dins del 
Projecte de reparcel·lació del Polígon Sesrovires, i com 
a càrregues urbanístiques que s’imposen hi ha prevista 
la millora dels accessos al polígon, dotant-los de car-
rils d’acceleració i desacceleració, així com de carrils 
centrals de gir allà on es permetin girs a esquerres.

Barcelona, 21 d’abril de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes a la carretera 
B-224 entre Capellades i Martorell
Tram. 314-19520/10

Resposta del Govern
Reg. 114240 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19519/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el desdoblament del tram entre Mas-
quefa i Martorell i de les variants de Piera i 
Vallbona d’Anoia de la carretera B-224 entre 
Capellades i Martorell
Tram. 314-19521/10

Resposta del Govern
Reg. 114240 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19519/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’accidents a la carretera 
B-224 entre Capellades i Martorell del 2010 
ençà
Tram. 314-19522/10

Resposta del Govern
Reg. 114241 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

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 314-19522/10 us 
informo del següent:

Us envio, adjuntes, les dades sol·licitades.

Barcelona, 21 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 
sobre la recollida selectiva de residus en els 
trens d’alta velocitat de la línia Barcelona-
Girona
Tram. 314-19599/10

Resposta del Govern
Reg. 114242 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

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 314-19599/10 us 
informo del següent:

Els trens d’alta velocitat no són competència de la Ge-
neralitat de Catalunya sinó de l’Administració General 
de l’Estat i per tant no es disposa de la informació sol-
licitada.

Barcelona, 21 d’abril de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

2.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

2.27.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre els drets d’emissió de la fórmula 1
Tram. 322-00303/10

Retirada
Reg. 114199 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

Retirada: Josep Enric Millo i Rocher, juntament amb 
una altra diputada del GP PPC.

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
el control del tractament dels menors a les 
emissions de Televisió de Catalunya
Tram. 323-00121/10

Retirada
Reg. 114200 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

Retirada: Josep Enric Millo i Rocher, juntament amb 
una altra diputada del GP PPC.

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
els continguts del programa Divendres
Tram. 323-00122/10

Retirada
Reg. 114200 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

Retirada: Josep Enric Millo i Rocher, juntament amb 
una altra diputada del GP PPC.

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 Llei electoral
Tram. 310-00505/10

Anunci

Maurici Lucena i Betriu, del GP SOC

Reg. 114663 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 27.04.2015

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 
llei electoral?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la creació d’un consorci sanitari 
a les Terres de l’Ebre
Tram. 310-00506/10

Anunci

Maurici Lucena i Betriu, del GP SOC

Reg. 114664 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 27.04.2015

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:
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– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la 
creació d’un consorci sanitari a les Terres de l’Ebre?

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la creació d’un ens propi per a 
gestionar els equipaments sanitaris de les 
Terres de l’Ebre
Tram. 310-00507/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del GP ICv-EUiA

Reg. 114671 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 27.04.2015

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’anunci fet pel Govern en relació a la creació 
d’un ens propi per a gestionar tots els equipaments sa-
nitaris de les Terres de l’Ebre.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2015

Hortènsia Grau Juan
Diputada GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el col·lectiu de mossos d’esqua-
dra amb discapacitat
Tram. 310-00508/10

Anunci
Carina Mejías Sánchez, del GP C’s

Reg. 114675 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 27.04.2015

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.

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

– Sobre el col·lectiu de Mossos d’Esquadra amb dis-
capacitat.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2015

Carina Mejías Sánchez
Portaveu GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les actuacions previstes en ma-
tèria de lluita contra el frau fiscal i de foment 
de les bones pràctiques tributàries
Tram. 310-00509/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del GP CiU

Reg. 114679 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 27.04.2015

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:

– Quines accions té previstes el Govern en matèria de 
lluita contra el frau fiscal i foment de les bones pràcti-
ques tributàries?

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre les actuacions previstes en 
el marc del Pla contra el càncer a Catalunya 
2015-2020
Tram. 310-00510/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del GP CiU

Reg. 114680 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 27.04.2015

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:

– Quins són els objectius i les actuacions previstes pel 
Govern en el marc del Pla contra el càncer a Catalunya 
2015-2020?

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’edició del Mobile World Con-
gress del 2015
Tram. 310-00511/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del GP CiU

Reg. 114681 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 27.04.2015

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 l’edició d’enguany 
del Mobile World Congress?

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la inspecció d’ensenyament
Tram. 310-00512/10

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del GP PPC

Reg. 114777 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 27.04.2015

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 la inspecció d’ensenyament.

Palau del Parlament, 27 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 de la Generalitat
Tram. 310-00513/10

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del GP PPC

Reg. 114778 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 27.04.2015

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 l’acció exterior de la Generalitat.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2015

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els beneficis de les entitats ban-
càries
Tram. 310-00514/10

Anunci
Isabel vallet Sànchez, del Grup Mixt

Reg. 114781 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 27.04.2015

A la Mesa del Parlament

Isabel Vallet Sànchez, portaveu adjunta del Grup 
Mixt, 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 oral-
ment en el Ple.

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

– Sobre el capteniment del Govern en relació els bene-
ficis de les entitats bancàries.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2015

Isabel Vallet Sànchez
Portaveu adjunta del Grup Mixt

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la suspensió de la Llei 16/2014, 
d’acció exterior i de relacions amb la Unió 
Europea
Tram. 310-00515/10

Anunci
Jordi Solé i Ferrando, del GP ERC

Reg. 114786 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 27.04.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
després de la suspensió per part del Tribunal Consti-
tucional de la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció 
exterior i de relacions amb la Unió Europea?

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2015

Jordi Solé i Ferrando
Diputat GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el grau de compliment de la Mo-
ció 182/X, sobre les actuacions per a garan-
tir l’accés als subministraments bàsics
Tram. 310-00516/10

Anunci
Pere Bosch Cuenca, del GP ERC

Reg. 114787 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 27.04.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre el grau de compliment de la Moció182/10, sobre 
les actuacions per a garantir l’accés als subministra-
ments bàsics?

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2015

Pere Bosch Cuenca
Diputat GP ERC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00295/10

Anunci
Albert Rivera Díaz, del GP C’s

Reg. 114096 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 27.04.2015

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, 21 d’abril de 2015

Albert Rivera Díaz
President GP C’s
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Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00296/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del GP SOC

Reg. 114665 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 27.04.2015

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, 24 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 la situació 
política
Tram. 317-00297/10

Anunci
Joan Mena Arca, del GP ICv-EUiA

Reg. 114670 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 27.04.2015

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari 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, 27 d’abril de 2015

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt GP ICV-EUiA

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00298/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del GP CiU

Reg. 114678 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 27.04.2015

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 
relació als darrers esdeveniments de l’actualitat polí-
tica?

Palau del Parlament, 27 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. 317-00299/10

Anunci
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del GP PPC

Reg. 114776 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 27.04.2015

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 
Parlament, formula la pregunta següent al president de 
la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

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

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

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2015

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez
Presidenta GP PPC
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Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política i social
Tram. 317-00300/10

Anunci
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 114782 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 27.04.2015

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 del Govern de 
la Generalitat en relació a la situació política i social 
que viu el país.

Palau del Parlament, 24 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 els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00301/10

Anunci
Marta Rovira i vergés, del GP ERC

Reg. 114785 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 27.04.2015

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 142 del Reglament del Parla-
ment, formula la pregunta següent al president de la 
Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en 
el Ple.

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

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

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2015

Marta Rovira i Vergés
Portaveu GP ERC

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació del Pla de gestió dels 
espais naturals de protecció especial 2015-
2020
Tram. 314-20157/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del GP ICv-EUiA

Reg. 113884 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

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 arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Per quines raons s’ha modificat i tornat a presentar 
un Pla de gestió dels ENPE que ja havia estat presen-
tat públicament amb anterioritat, concretament el dia 
19 de març de 2014 al Parc Nacional d’Aigüestortes?

– Per quina raó es planteja un Pla de gestió dels ENPE  
a escassos mesos de les eleccions autonòmiques i en 
un moment en que el mateix president de la Genera-
litat ha anunciat públicament la creació d’una gran 
agència del medi ambient en la qual no s’entendria que 
no hi fossin incorporades les competències en gestió 
dels espais naturals?

– Quines raons objectives té el DAAM per dubtar de 
la professionalitat de les directores i els directors ac-
tuals dels parcs naturals de Catalunya i responsabilit-
zar-los públicament de la precària situació actual dels 
parcs naturals?

– En què consisteix exactament la nova definició del 
perfil del director de l’ENPE que s’inclou en el Pla de 
gestió?

– Per quina raó el DAAM ignora l’existència dels òr-
gans gestors dels ENPE i dels directors/es conserva-
dors/es en Decret 270/2013, de 23 de desembre, de 
reestructuració del Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural, en el qual 
també elimina les àrees de medi naturals dels serveis 
territorials del DAAM?

– Amb quins recursos humans compta el DAAM per 
executar el Pla de gestió?

– Per què l’elaboració del Pla estratègic de gestió dels 
ENPE no ha anat acompanyat de diàleg, participació 
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i consens amb els òrgans rectors dels ENPE i amb els 
territoris afectats?

– Amb quin pressupost compta el DAAM per dur a 
terme el pla de gestió tenint en compte que els parcs 
han patit retallades pressupostàries superiors al 60%?

– Quin ha estat el pressupost, desglossat per capítols 
pressupostaris, des de l’any 2010 fins a l’actualitat? 
Quina és la previsió per l’any 2015?

– Quins instruments pensa posar el DAAM a disposi-
ció de l’ENPE per tal que aquests puguin augmentar 
els seus ingressos propis?

– En quins casos concrets i objectius creu el DAAM 
que s’han donat situacions d’amenaça o limitació a la 
propietat agrícola i forestal en un ENPE?

– Per què creu el DAAM que els ENPE es veuen en el 
territori com una imposició quant la gran majoria dels 
ENPE han estat reclamats des de la societat civil i cons-
tituïts per Llei del Parlament o per Decret i, per tant, es-
tablerts pels representants democràticament escollits?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2015

Hortènsia Grau Juan
Diputada GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’immobles que s’han ocu-
pat per a arrendar-los a tercers el 2014 i el 
2015 a Barcelona
Tram. 314-20158/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

Reg. 113896 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Segons el coneixement que en tingui el Govern, 
quantes ocupacions il·legals d’immobles, per al seu 
posterior i fraudulent arrendament a tercers, s’han 
produït al municipi de Barcelona, durant els anys 2014 
i 2015, respectivament?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2015

Ferran Pedret i Santos
Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’immobles que s’han ocu-
pat per a arrendar-los a tercers el 2014 i el 
2015 al barri de la Trinitat Vella, de Barce-
lona
Tram. 314-20159/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

Reg. 113897 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Segons el coneixement que en tingui el Govern, 
quantes ocupacions il·legals d’immobles, per al seu 
posterior i fraudulent arrendament a tercers, s’han 
produït al barri de la Trinitat Vella (Barcelona), durant 
els anys 2014 i 2015, respectivament?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2015

Ferran Pedret i Santos
Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’immobles que s’han ocu-
pat per a arrendar-los a tercers el 2014 i el 
2015 al barri del Baró de Viver, de Barcelona
Tram. 314-20160/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

Reg. 113898 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Segons el coneixement que en tingui el Govern, 
quantes ocupacions il·legals d’immobles, per al seu 
posterior i fraudulent arrendament a tercers, s’han 
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produït al barri del Baró de Viver (Barcelona), durant 
els anys 2014 i 2015, respectivament?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2015

Ferran Pedret i Santos
Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’immobles que s’han ocu-
pat per a arrendar-los a tercers el 2014 i el 
2015 al barri del Besòs i el Maresme, de Bar-
celona
Tram. 314-20161/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

Reg. 113899 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Segons el coneixement que en tingui el Govern, 
quantes ocupacions il·legals d’immobles, per al seu 
posterior i fraudulent arrendament a tercers, s’han 
produït al barri del Besòs i el Maresme (Barcelona), 
durant els anys 2014 i 2015, respectivament?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2015

Ferran Pedret i Santos
Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’immobles que s’han ocu-
pat per a arrendar-los a tercers el 2014 i el 
2015 al barri de la Verneda i la Pau, de Bar-
celona
Tram. 314-20162/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

Reg. 113900 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-

cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Segons el coneixement que en tingui el Govern, 
quantes ocupacions il·legals d’immobles, per al seu 
posterior i fraudulent arrendament a tercers, s’han 
produït al barri de la Verneda i la Pau (Barcelona), du-
rant els anys 2014 i 2015, respectivament?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2015

Ferran Pedret i Santos
Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’immobles que s’han ocu-
pat per a arrendar-los a tercers el 2014 i el 
2015 al barri de Ciutat Meridiana, de Bar-
celona
Tram. 314-20163/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

Reg. 113901 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Segons el coneixement que en tingui el Govern, 
quantes ocupacions il·legals d’immobles, per al seu 
posterior i fraudulent arrendament a tercers, s’han 
produït al barri de Ciutat Meridiana (Barcelona), du-
rant els anys 2014 i 2015, respectivament?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2015

Ferran Pedret i Santos
Diputat GP SOC



5 de maig de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 564

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’immobles que s’han ocu-
pat per a arrendar-los a tercers el 2014 i el 
2015 al barri de Torre Baró, de Barcelona
Tram. 314-20164/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

Reg. 113902 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Segons el coneixement que en tingui el Govern, 
quantes ocupacions il·legals d’immobles, per al seu 
posterior i fraudulent arrendament a tercers, s’han 
produït al barri de Torre Baró (Barcelona), durant els 
anys 2014 i 2015, respectivament?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2015

Ferran Pedret i Santos
Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’immobles que s’han ocu-
pat per a arrendar-los a tercers el 2014 i el 
2015 al barri de la Trinitat Nova, de Barce-
lona
Tram. 314-20165/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

Reg. 113903 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Segons el coneixement que en tingui el Govern, 
quantes ocupacions il·legals d’immobles, per al seu 
posterior i fraudulent arrendament a tercers, s’han 

produït al barri de la Trinitat Nova (Barcelona), durant 
els anys 2014 i 2015, respectivament?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2015

Ferran Pedret i Santos
Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’immobles que s’han ocu-
pat per a arrendar-los a tercers el 2014 i el 
2015 al barri de la Marina del Port, de Bar-
celona
Tram. 314-20166/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

Reg. 113904 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Segons el coneixement que en tingui el Govern, 
quantes ocupacions il·legals d’immobles, per al seu 
posterior i fraudulent arrendament a tercers, s’han 
produït al barri de la Marina del Port (Barcelona), du-
rant els anys 2014 i 2015, respectivament?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2015

Ferran Pedret i Santos
Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’immobles que s’han ocu-
pat per a arrendar-los a tercers el 2014 i el 
2015 al barri de la Marina del Prat Vermell, 
de Barcelona
Tram. 314-20167/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

Reg. 113905 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
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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:

– Segons el coneixement que en tingui el Govern, 
quantes ocupacions il·legals d’immobles, per al seu 
posterior i fraudulent arrendament a tercers, s’han 
produït al barri de la Marina del Prat Vermell (Bar-
celona), durant els anys 2014 i 2015, respectivament?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2015

Ferran Pedret i Santos
Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mecanismes de coordinació amb 
l’Ajuntament de Barcelona amb relació als 
casos d’immobles ocupats que es lloguen a 
tercers
Tram. 314-20168/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

Reg. 113906 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Ha establert o emprat el Departament d’Interior al-
gun mecanisme de coordinació especial amb l’Ajun-
tament de Barcelona, per abordar específicament el 
problema dels immobles il·legalment ocupats amb la 
finalitat de llogar-los posteriorment i fraudulenta a ter-
cers?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2015

Ferran Pedret i Santos
Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les àrees dels Mossos d’Esquadra 
que investiguen els casos d’immobles ocu-
pats que es lloguen a tercers
Tram. 314-20169/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

Reg. 113907 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines àrees o divisions de la Policia de la Gene-
ralitat - Cos de Mossos d’Esquadra intervenen en la 
investigació i persecució dels grups i organitzacions 
que tinguin entre les seves activitats l’ocupació d’im-
mobles buits per al seu posterior i il·lícit arrendament 
a tercers?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2015

Ferran Pedret i Santos
Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures adoptades davant els ca-
sos d’immobles ocupats que es lloguen a 
tercers a Barcelona
Tram. 314-20170/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

Reg. 113908 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines són les mesures adoptades pel Govern da-
vant l’ocupació il·legal i organitzada d’immobles, amb 
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la finalitat de llogar-los després de manera fraudulenta 
a tercers, que s’ha estat produint a Barcelona?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2015

Ferran Pedret i Santos
Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les denúncies per problemes de con-
vivència o de seguretat en immobles ocu-
pats i llogats a tercers a Barcelona
Tram. 314-20171/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

Reg. 113909 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Té constància el Departament d’Interior de denún-
cies o incidents ocorreguts a Barcelona, durant els 
anys 2014 o 2015, que puguin tenir el seu origen en 
problemes de convivència o de seguretat derivats de 
l’ocupació il·legal d’immobles amb la finalitat de llo-
gar-los fraudulentament més endavant? Si és així, 
quantes denúncies o quants incidents, per a cadascun 
dels 73 barris de la ciutat de Barcelona, i per a cadas-
cun dels anys pels quals es pregunta?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2015

Ferran Pedret i Santos
Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’immobles que s’han ocu-
pat per a arrendar-los a tercers el 2014 i el 
2015 al barri del Bon Pastor, de Barcelona
Tram. 314-20172/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

Reg. 113910 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Segons el coneixement que en tingui el Govern, 
quantes ocupacions il·legals d’immobles, per al seu 
posterior i fraudulent arrendament a tercers, s’han 
produït al barri de Bon Pastor (Barcelona), durant els 
anys 2014 i 2015, respectivament?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2015

Ferran Pedret i Santos
Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’immobles que s’han ocu-
pat per a arrendar-los a tercers el 2014 i el 
2015 a Sant Fost de Campsentelles (Vallès 
Oriental)
Tram. 314-20173/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

Reg. 113916 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Segons el coneixement que en tingui el Govern, 
quantes ocupacions il·legals d’immobles, per al seu 
posterior i fraudulent arrendament a tercers, s’han 
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produït al municipi de Sant Fost de Campsentelles, 
durant els anys 2014 i 2015?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2015

Ferran Pedret i Santos
Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures adoptades davant els ca-
sos d’immobles ocupats que es lloguen a 
tercers a Sant Fost de Campsentelles (Vallès 
Oriental)
Tram. 314-20174/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

Reg. 113917 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines són les mesures adoptades pel Govern da-
vant l’ocupació il·legal i organitzada d’immobles, amb 
la finalitat de llogar-los després de manera fraudulen-
ta a tercers, que s’ha estat produint durant els darrers 
mesos al municipi de Sant Fost de Campsentelles, i en 
particular al barri de la Conreria?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2015

Ferran Pedret i Santos
Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mecanismes de coordinació amb 
l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles 
(Vallès Oriental) amb relació als casos d’im-
mobles ocupats que es lloguen a tercers
Tram. 314-20175/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

Reg. 113918 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Ha establert o emprat el Departament d’Interior al-
gun mecanisme de coordinació especial amb l’Ajunta-
ment de Sant Fost de Campsentelles, per abordar es-
pecíficament el problema dels immobles il·legalment 
ocupats amb la finalitat de llogar-los posteriorment i 
fraudulenta a tercers?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2015

Ferran Pedret i Santos
Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els incidents ocorreguts el 22 de març 
de 2015 a Sant Fost de Campsentelles (Va-
llès Oriental)
Tram. 314-20176/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

Reg. 113919 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin va ser l’origen, segons en tingui coneixement 
el Departament d’Interior, i en quines circumstàncies 
es van produir els incidents ocorreguts en data 22 de 
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març de 2015, al voltant de les 17 h, al carrer dels Cas-
tanyers, número 25, de Sant Fost de Campsentelles?

– Quines dotacions del Cos de Mossos d’Esquadra van 
intervenir en aquests incidents, i quina va ser la seva 
actuació?

– Hi va intervenir alguna dotació de la policia local de 
Sant Fost de Campsentelles i, si és així, en què va con-
sistir la seva actuació?

– Li consta al Departament d’Interior que hi hagi de-
núncies interposades per raó d’aquests incidents, que 
s’hagin produït danys materials o personals?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2015

Ferran Pedret i Santos
Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les denúncies per problemes de con-
vivència o de seguretat en immobles ocu-
pats i llogats a tercers a Sant Fost de Camp-
sentelles (Vallès Oriental)
Tram. 314-20177/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

Reg. 113920 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Té constància el Departament d’Interior de denún-
cies o incidents ocorreguts a Sant Fost de Campsen-
telles, al barri de la Conreria o en qualsevol altre punt 
del municipi, durant els anys 2014 o 2015, que puguin 
tenir el seu origen en problemes de convivència o de 
seguretat derivats de l’ocupació il·legal d’immobles 
amb la finalitat de llogar-los fraudulentament més en-
davant?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2015

Ferran Pedret i Santos
Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la investigació de la usurpació d’un 
immoble de Sant Fost de Campsentelles 
(Vallès Oriental)
Tram. 314-20178/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

Reg. 113921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– S’ha obert alguna investigació relativa a la usurpa-
ció d’un immoble propietat d’uns veïns del barri de la 
Conreria, al municipi de Sant Fost de Campsentelles, 
i a la seva vandalització en el moment en què es van 
produir els incidents del dia 22/3/2015, en què va ser 
abandonat pels seus il·lícits ocupants, o relativa al ro-
batori del mobiliari i dotacions electrodomèstiques 
que contenia?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2015

Ferran Pedret i Santos
Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les trucades al telèfon d’emergències 
112 relatives als incidents ocorreguts el 22 
de març de 2015 a Sant Fost de Campsente-
lles (Vallès Oriental)
Tram. 314-20179/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

Reg. 113922 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari:
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– Té constància el Departament d’Interior de l’existèn-
cia de trucades al telèfon d’emergències 112, relatives 
a l’incident del 22/3/2015 al carrer dels Castanyers, 
número 25, de Sant Fost de Campsentelles? Si és així, 
a quina hora o a quines hores es van produir aques-
tes trucades? Quina va ser la gestió efectuada per raó 
d’aquesta o aquestes trucades? Quins serveis es van 
activar i quin va ser el temps de resposta?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2015

Ferran Pedret i Santos
Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les trucades al telèfon d’emergències 
112 relatives a l’ocupació d’immobles a Sant 
Fost de Campsentelles (Vallès Oriental)
Tram. 314-20180/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

Reg. 113923 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Té constància el Departament d’Interior de l’existèn-
cia de trucades al telèfon d’emergències 112, relacio-
nades amb l’ocupació il·legal d’immobles al municipi 
de Sant Fost de Campsentelles, durant els anys 2014 i 
2015? Si és així, en quines dates i hores es van produir 
aquestes trucades? Quina va ser la gestió efectuada per 
raó d’aquesta o aquestes trucades, en cada cas? Quins 
serveis es van activar i quin va ser el temps de respos-
ta, en cada cas?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2015

Ferran Pedret i Santos
Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions amb l’Ajuntament de Sant 
Fost de Campsentelles (Vallès Oriental) i 
amb veïns del barri de la Conreria
Tram. 314-20181/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

Reg. 113924 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quantes reunions ha mantingut el Departament d’In-
terior o el Cos de Mossos d’Esquadra amb l’Ajunta-
ment de Sant Fost de Campsentelles i amb veïns de la 
Conreria? Per quina raó era present, a l’única reunió 
d’aquestes característiques de la que aquest diputat té 
constància, un comercial d’una empresa privada de se-
guretat? És habitual la presència de comercials d’em-
preses de seguretat a reunions informatives sobre pro-
blemes locals de convivència o seguretat?

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2015

Ferran Pedret i Santos
Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre un incident ocorregut el 15 d’abril de 
2015 a Sant Fost de Campsentelles (Vallès 
Oriental) amb el personal de la companyia 
d’aigua
Tram. 314-20182/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

Reg. 113925 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari:
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– Té constància el Departament d’Interior d’algun 
incident ocorregut el dia 15 d’abril de 2015 amb el 
personal de la companyia d’aigua a les cases ocupa-
des a Sant Fost de Campsentelles? En cas afirmatiu, 
hi ha hagut alguna denúncia interposada amb motiu 
d’aquests fets? Quina actuació va portar a terme el cos 
de Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2015

Ferran Pedret i Santos
Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció d’un institut a Tordera
Tram. 314-20183/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del GP PPC

Reg. 114063 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlamento

María José García Cuevas, diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo 
con lo que establecen los artículos 141 y 144 del Re-
glamento del Parlamento, presenta la siguiente pre-
gunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

En relación al proyecto del nuevo Instituto Escuela en 
el municipio de Tordera (Maresme),

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario:

– ¿Cuál es el calendario y plazos de ejecución previs-
tos para la totalidad del proyecto?

– ¿Puede garantizar la Generalitat que a mediados del 
curso próximo los alumnos de 1º y 2º de la ESO po-
drán trasladarse al nuevo edificio?

– En relación a la segunda fase de este proyecto:

• ¿Cuándo prevé la Generalitat iniciar la ejecución?

• ¿Qué calendario y plazos de proyecto, licitación eje-
cución se prevén?

• ¿Cuándo prevé la Generalitat que la segunda fase del 
proyecto quede finalizada?

– ¿Dónde y cuándo piensa la Generalitat ubicar defi-
nitivamente a los alumnos de educación primaria, que 
inicialmente deberían haber sido acogidos en el nuevo 
instituto escuela de Tordera?

Palacio del Parlamento, 20 de abril de 2015

María José García Cuevas
Diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’augment del pressupost per al fun-
cionament ordinari de l’Hospital de Vilade-
cans
Tram. 314-20184/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, juntament amb 

una altra diputada del GP ERC

Reg. 114191 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

El passat 16 d’abril, diversos representants municipals 
de Gavà, Viladecans, Castelldefels i altres municipis 
del Baix Llobregat es van reunir amb el conseller de 
Salut, per parlar de l’ampliació de l’Hospital de Vila-
decans i dels recursos actuals per al funcionament or-
dinari de l’hospital.

Segons s’ha informat en nota de premsa, el conse-
ller s’ha compromès a incrementar els pressupostos 
de l’hospital mentre duri el procés administratiu de 
l’ampliació del centre, tot i que, no s’ha concretat cap 
quantitat.

D’altra banda, la nova Junta de Personal acabada d’es-
collir va presentar el mateix 16 d’abril, davant la no-
va directora del Centre, Sra. Montserrat Oliveras, una 
llista de personal mínim que al seu parer, com a bons 
coneixedors de la realitat del centre, és necessari am-
pliar per tal que l’atenció assistencial no es vegi per-
judicada.

Segons aquesta llista, caldrien una vintena de nous pro-
fessionals: una plaça d’auxiliar d’infermeria nocturn 
per a les unitats d’hospitalització 1, 2, 3 i 4; dos de ze-
ladors per als torns de nit; dos més per als caps de set-
mana i festius; un administratiu de reforç a la recepció 
d’urgències, els dies laborables, per a la tarda i nit; una 
plaça d’infermera i una d’auxiliar als matins a la Uni-
tat d’Atenció de Dia; dues infermeres quirofanistes als 
torns de nit; una d’auxiliar d’infermeria de matí, i una 
d’infermera de tarda, per als caps de setmana i festius, 
a les unitats d’hospitalització 1, 2, 3 i 4; una infermera 
de torn de nit per a la unitat d’hospitalització 5; i quatre 
d’infermera (una de torn de matí, una de tarda i dues de 
nit), i tres d’auxiliar (una a cada torn) per a urgències.

Per això interessa saber a aquestes diputades i al seu 
grup parlamentari:

– En quina quantitat concreta es fixa l’increment de 
pressupostos de funcionament ordinari de l’hospital a 
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què s’ha compromès la conselleria el passat 16 d’abril, 
des d’ara fins al 2019?

– Quina resposta està previst donar a la petició de la 
Junta de Personal que reclama més mitjans humans per 
garantir la qualitat assistencial de l’hospital de Vila-
decans?

– Amb quin calendari, si s’escau de forma gradual, es 
pot fer efectiva la proposta de la Junta de Personal so-
bre creació de noves places?

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2015

Anna Simó i Castelló Alba Vergés i Bosch
Diputada GP ERC Diputada GP ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el millorament del servei de les línies 
d’autobús 13 i H16 al barri de la Marina, de 
Barcelona
Tram. 314-20185/10

Formulació

Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC

Reg. 114259 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines són les previsions del Govern, tant econòmi-
ques com temporals, pel que fa a la millora en el servei 
de les línies 13 i H16 d’autobús, en la zona del barri de 
la Marina?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2015

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius policials de l’Àrea 
de la Brigada Mòbil, de les àrees regionals de 
recursos operatius i de la Divisió d’Informa-
ció dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-20186/10

Formulació
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 114268 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Nombre d’efectius policials de l’Àrea de la Brigada 
Mòbil per l’any 2014.

– Nombre d’efectius policials de les ARRO agrupats 
per anys (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014) i 
desglossat per Àrees bàsiques policials.

– Nombre d’efectius policials de la Divisió d’Infor-
mació durant els anys (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014).

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2015

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del temps d’espera de pro-
ves per a diagnosticar les al·lèrgies
Tram. 314-20187/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 114374 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

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:
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– Quina ha estat l’evolució del temps d’espera de pro-
ves per diagnosticar al·lèrgies, desglossat per regions 
sanitàries i per centres hospitalaris, a desembre de 
2010, 2011, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2015

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la prestació de l’atenció sanitària a les 
persones privades de llibertat
Tram. 314-20188/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 114375 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

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:

– Com es presta l’atenció sanitària a les persones pri-
vades de llibertat, a través de quins mitjans i des de 
quan, en cada un dels centres penitenciaris i de justícia 
juvenil?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2015

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els proveïdors de l’atenció a la salut 
mental als centres penitenciaris i de justícia 
juvenil
Tram. 314-20189/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del GP SOC

Reg. 114376 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

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:

– A través de quin proveïdor es presta l’atenció a la 
salut mental a cadascun dels centres penitenciaris i de 
justícia juvenil i des de quan? Hi ha hagut canvis re-
cents de proveïdor? On, per quins motius i com s’han 
realitzat aquests canvis? Qui els ha acordat?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2015

Núria Segú Ferré
Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de reprogramacions d’ac-
tivitat quirúrgica que s’han fet a l’Hospital 
Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), 
del 2013 ençà
Tram. 314-20190/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una 

altra diputada del GP SOC

Reg. 114377 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Montserrat Capdevila 
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 reprogramacions d’activitat quirúrgica s’ha 
fet a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell el 2013, 2014 i 
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primer trimestre de 2015, desglossat per mesos i per 
tipologia?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2015

Núria Segú Ferré Montserrat Capdevila Tatché
Diputada GP SOC Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el termini de les reprogramacions d’in-
tervencions quirúrgiques a l’Hospital Parc 
Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-20191/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una 

altra diputada del GP SOC

Reg. 114378 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Montserrat Capdevila 
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 és el termini que es dóna a les reprograma-
cions d’intervencions quirúrgiques a l’Hospital Parc 
Taulí de Sabadell, mitjà i desglossat per tipologia?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2015

Núria Segú Ferré Montserrat Capdevila Tatché
Diputada GP SOC Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de reprogramacions d’ac-
tivitat quirúrgica que s’han fet als centres 
hospitalaris del Siscat del 2013 ençà
Tram. 314-20192/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una 

altra diputada del GP SOC

Reg. 114379 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Montserrat Capdevila 
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 reprogramacions d’activitat quirúrgica 
s’han fet a cadascun dels centres hospitalaris del Siscat 
el 2013, 2014 i primer trimestre de 2015, desglossat per 
mesos i per tipologia?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2015

Núria Segú Ferré Montserrat Capdevila Tatché
Diputada GP SOC Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el termini de les reprogramacions d’in-
tervencions quirúrgiques als centres hospi-
talaris del Siscat
Tram. 314-20193/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una 

altra diputada del GP SOC

Reg. 114380 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Montserrat Capdevila 
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 és el termini que es dóna a les reprogramacions 
d’intervencions quirúrgiques a cadascun dels centres 
hospitalaris del Siscat, mitjà i desglossat per tipologia?

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2015

Núria Segú Ferré Montserrat Capdevila Tatché
Diputada GP SOC Diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la transformació de l’Institut Català de 
Finances en un banca pública
Tram. 314-20194/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del GP ICv-EUiA

Reg. 114404 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamen-
tari 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:

1. Quan té previst el Govern sol·licitar la fitxa bancària 
per a l’Institut Català de Finances?

2. Quines són les gestions que el Govern pensa realit-
zar per sol·licitar la fitxa bancària?

3. Quines actuacions ha realitzat el Govern fins ara per 
a que l’ICF esdevingui una banca pública?

4. Quines gestions està realitzant el Govern davant el 
Banc d’Espanya, la Comissió Europea i el Banc Cen-
tral Europeu amb l’objectiu de constituir l’ICF en una 
banca pública?

5. Quines són les mesures a realitzar i els terminis per 
al desplegament de l’ICF com a Banca Pública?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2015

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de la Resolució 857/X, 
sobre les obres de millorament de la carrete-
ra C-58 al pas per Vacarisses
Tram. 314-20195/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del GP ICv-EUiA

Reg. 114496 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 28.04.2015

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta les 
preguntes següents, per tal que li siguin contestades 
amb resposta escrita.

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

El passat mes de novembre de 2014 s’aprovava a la Co-
missió de Territori del Parlament la Resolució 857/X 
sobre les obres de millorament de la carretera C-58 al 
seu pas per Vacarisses. La Resolució instava a 4 com-
promisos al Govern de la Generalitat. En canvi, en 
l’informe de compliment de data 26 de març de 2014 
només s’informa sobre un dels 4 compromisos.

1. S’han redactat els projectes de «Millora de les ca-
racterístiques superficials del ferm i reestudi de la sec-
ció transversal de la carretera C-58, de Viladecavalls 
a Vacarisses i de Vacarisses a Castellbell i el Vilar», 
incloent la separació dels sentits en els trams que sigui 
viable, tal i com instava la Resolució 857/X que calia 
fer abans d’acabar l’any 2014?

2. Ha licitat ja el Govern aquests projectes de millora 
del ferm i de separació dels sentits, en els trams que 
s’hagi considerat viable, de la carretera C-58 entre 
Vila decavalls i Castellbell i el Vilar?

3. Quan té previst el Govern que s’iniciïn i es finalitzin 
les obres d’aquests projectes?

4. Quan es té previst fer els mesuraments acústics en el 
tram urbà de la carretera C-58 al pas per Vacarisses?

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2015

Marta Ribas Frías
Diputada GP ICV-EUiA
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