
TAUL A DE CONT INGUT

1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el cas d’Ester Quintana
310-00046/11
Substanciació 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’impacte de les malalties pro-
fessionals en el sistema públic de salut
310-00047/11
Substanciació 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la prevenció d’incendis
310-00048/11
Substanciació 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la pobresa energètica
310-00049/11
Substanciació 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions per a millorar la 
situació de la pesca de peix blau
310-00050/11
Substanciació 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’avaluació en ensenyament
310-00051/11
Substanciació 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les conclusions del conseller 
de Salut amb relació al reial decret sobre infermeria
310-00052/11
Substanciació 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la sanitat catalana
310-00053/11
Substanciació 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva activitat publicitària
310-00054/11
Substanciació 24

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els cent pri-
mers dies del Govern i sobre les accions per a arribar a acords amb altres partits polítics
317-00032/11
Substanciació 24

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les mesu-
res per a afrontar els embats judicials de l’Estat, les estratègies dels cossos policials i 
les conductes d’ideologia totalitària i extremista
317-00033/11
Substanciació 24

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la reactivació 
del Pacte Nacional pel Dret a Decidir i les accions per a promoure una consulta pactada
317-00034/11
Substanciació 24
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el compli-
ment en quinze mesos de legislatura del Pla de Govern presentat
317-00035/11
Substanciació 25

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el balanç 
dels cent primers dies del Govern i l’acció del Govern en funcions de l’Estat en aquest 
mateix període
317-00036/11
Substanciació 25

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la seva reu-
nió amb el president en funcions del Govern de l’Estat, la voluntat amb què hi assisteix 
i les demandes previstes en el marc de l’Estatut i la Constitució
317-00037/11
Substanciació 25

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació del cost i l’efectivitat de 
derivar els pacients a empreses privades respecte al de reobrir els llits d’aguts del Con-
sorci Sanitari del Maresme
314-00830/11
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de tancament del centre 
piscícola oficial de Bagà (Berguedà)
314-01440/11
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades arran de l’In-
forme de la Sindicatura de Comptes relatiu als contractes del Departament d’Interior 
corresponents al 2013
314-01463/11
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures dutes a terme perquè els 
aturats de llarga duració puguin fer front a llurs necessitats des que es va aprovar la 
Moció 211/X, sobre les mesures per a fer front a la desocupació de les persones de 
més de quaranta-cinc anys
314-01592/11
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el servei d’acompanyament continuat, 
individualitzat i personalitzat als aturats de més de quaranta-cinc anys amb personal 
tècnic específic amb formació i experiència
314-01593/11
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el millorament del sistema d’avaluació 
dels programes de formació, ocupació, orientació i acompanyament de les persones 
de més de quaranta-cinc anys
314-01594/11
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de les mesures previstes 
per al 2015 en les memòries de l’Observatori dels Drets de la Infància
314-01595/11
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el nombre de fa-
mílies que s’han acollit a l’ajut per a fer front al pagament dels subministraments bàsics 
és inferior al calculat per l’Institut d’Estadística de Catalunya
314-01636/11
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació donada als ciutadans amb 
relació a l’existència d’un ajut per a fer front al pagament dels subministraments bàsics
314-01637/11
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el mecanisme per a sol·licitar l’ajut per 
a fer front al pagament dels subministraments bàsics
314-01638/11
Resposta del Govern 32
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds presentades 
de l’ajut per a fer front al pagament dels subministraments bàsics
314-01639/11
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds aprovades de 
l’ajut per a fer front al pagament dels subministraments bàsics
314-01640/11
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions amb relació al suposat 
frau en què hi ha implicats directius i tècnics de l’empresa estatal Acuamed
314-01642/11
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes del suposat frau en què hi 
ha implicats directius i tècnics de l’empresa estatal Acuamed en els treballs de descon-
taminació del pantà de Flix que resten pendents
314-01643/11
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’execució de les obres 
fixades en el Pla de restitució territorial, annexos I i II, que resten per fer
314-01645/11
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les licitacions que han quedat atura-
des arran del suposat frau en què hi ha implicats directius i tècnics de l’empresa es-
tatal Acuamed
314-01646/11
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la darrera reunió de la Comissió Mixta 
de Seguiment del Conveni per al finançament, la programació i l’execució de les ac-
tuacions necessàries per a garantir l’abastament d’aigua als municipis inclosos en el 
Pla de restitució territorial del Projecte per a l’eliminació de la contaminació química de 
l’embassament de Flix
314-01647/11
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sol·licitud d’una reunió a la Comissió 
Mixta de Seguiment del Conveni per al finançament, la programació i l’execució de les 
actuacions necessàries per a garantir l’abastament d’aigua als municipis inclosos en el 
Pla de restitució territorial del Projecte per a l’eliminació de la contaminació química de 
l’embassament de Flix
314-01648/11
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que en la plataforma de contrac-
tació pública es mostri el contracte del desembre del 2014 relatiu a la contractació de 
mitjans aeris en el Cos de Bombers de la Generalitat
314-01649/11
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de destinar part dels in-
gressos de l’impost de producció elèctrica de les centrals nuclears a programes d’estalvi 
i eficiència energètica a la indústria
314-01658/11
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la part dels ingressos de l’impost de 
producció elèctrica de les centrals nuclears que es destinarà al Baix Camp i a les Ter-
res de l’Ebre
314-01659/11
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions a dur a terme per a gene-
rar activitat econòmica i llocs de treball en previsió del tancament de les centrals nu-
clears catalanes
314-01660/11
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a evitar els 
acomiadaments de l’empresa General Electric
314-01667/11
Resposta del Govern 37
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures dutes a terme per a evitar 
els acomiadaments de l’empresa General Electric
314-01668/11
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de l’empresa General Electric
314-01669/11
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades arran de la si-
tuació de l’empresa General Electric
314-01670/11
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per al segui-
ment de la situació dels treballadors de l’empresa General Electric
314-01671/11
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes amb la direcció de 
l’empresa General Electric per a solucionar la situació actual
314-01672/11
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a poten-
ciar la indústria de les energies renovables
314-01673/11
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació relativa als permisos d’acti-
vitats extractives a l’Argentera (Baix Camp) que havia sol·licitat la societat Lemar
314-01686/11
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que va donar a l’Ajun-
tament de l’Argentera (Baix Camp) i als col·lectius implicats amb relació a la caducitat 
dels permisos per a iniciar activitats extractives
314-01687/11
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats extractives autoritzades 
i en funcionament al Baix Camp, l’Alt Camp, el Priorat, la Conca de Barberà, el Baix 
Penedès i el Tarragonès
314-01688/11
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes davant l’acu-
mulació d’activitats extractives a les comarques tarragonines, especialment al Baix Camp
314-01689/11
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents de protecció civil en actiu
314-01692/11
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els atacs al Cos de Mossos d’Esqua-
dra en les xarxes socials
314-01726/11
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme davant els 
atacs al Cos de Mossos d’Esquadra en les xarxes socials
314-01727/11
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions judicials empreses per a 
protegir el Cos de Mossos d’Esquadra dels atacs que reben a les xarxes socials
314-01728/11
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’algun pla d’equipaments 
policials i de prevenció
314-01729/11
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a la reunió del Co-
mitè de Seguretat i Salut
314-01767/11
Resposta del Govern 47
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prohibició de la convocatòria d’un 
acte del grup ultramasclista El Retorn dels Reis a Barcelona, el 6 de febrer de 2016
314-02049/11
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència i el grau d’implantació del 
grup ultramasclista El Retorn dels Reis
314-02050/11
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les eines que té per a lluitar contra la 
violència de grups ultramasclistes com El Retorn dels Reis
314-02051/11
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació d’ofici en cas de delicte en 
la convocatòria del grup ultramasclista El Retorn dels Reis a Barcelona, el 6 de febrer 
de 2016
314-02052/11
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació d’ofici en cas de comentaris 
delictius en xarxes socials
314-02053/11
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de requeriments enviats a 
establiments comercials el 2014 pel fet de no retolar en català
314-02058/11
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’establiments que han estat 
sancionats el 2014 pel fet de no retolar en català
314-02059/11
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les sancions imposades a 
establiments el 2014 pel fet de no retolar en català
314-02060/11
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import recaptat per les sancions im-
posades a establiments el 2014 pel fet de no retolar en català
314-02061/11
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de requeriments enviats a 
establiments comercials el 2015 pel fet de no retolar en català
314-02062/11
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’establiments que han estat 
sancionats el 2015 pel fet de no retolar en català
314-02063/11
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les sancions imposades a 
establiments el 2015 pel fet de no retolar en català
314-02064/11
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import recaptat per les sancions im-
posades a establiments el 2015 pel fet de no retolar en català
314-02065/11
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’establiments que tenen un 
expedient sancionador en tràmit pel fet de no retolar en català
314-02066/11
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients sancionadors 
pel fet de no retolar en català que s’han obert a instància de particulars o entitats
314-02067/11
Resposta del Govern 51
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els compromisos econòmics de l’acord 
signat amb el Govern xinès per a crear a Barcelona un centre de medicina tradicional 
xinesa
314-02139/11
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els compromisos de cessió de terrenys 
o equipaments segons l’acord signat amb el Govern xinès per a crear a Barcelona un 
centre de medicina tradicional xinesa
314-02140/11
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la titularitat del centre de medicina 
tradicional xinesa que es farà a Barcelona
314-02141/11
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les titulacions dels nous estudis de 
medicina tradicional xinesa
314-02142/11
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la titulació que es requerirà per a poder 
cursar els nous estudis de medicina tradicional xinesa
314-02143/11
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase de construcció de les promoci-
ons d’habitatges de protecció oficial de l’Institut Català del Sòl a Barcelona
314-02193/11
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions d’habitatges de pro-
tecció oficial de l’Institut Català del Sòl que s’han iniciat del 2011 ençà
314-02194/11
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions d’habitatges de pro-
tecció oficial de la Generalitat que s’han acabat del 2012 ençà
314-02195/11
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions d’habitatges de pro-
tecció oficial de l’Institut Català del Sòl a Barcelona a les quals han atorgat la llicència 
d’obres del 2011 ençà
314-02197/11
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de plantes dessalinitzado-
res que vol construir
314-02198/11
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’endeutament financer de l’Institut Ca-
talà del Sòl i de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per la promoció i la construcció 
d’habitatges a Barcelona en el període 2011-2014
314-02211/11
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona en data del 31 de desembre de 2015
314-02213/11
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de construir nous ecoparcs
314-02218/11
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les expropiacions iniciades o en procés 
de tràmit a Barcelona i sobre la previsió de costos per al 2014 i el 2015
314-02219/11
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estació Ernest Lluch de la línia 5 del 
metro
314-02220/11
Resposta del Govern 59



BOPC 111
22 d’abril de 2016

Taula de contingut 7

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les finques de la Generalitat cedides a 
l’Ajuntament de Barcelona en el període 2011-2015
314-02222/11
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les finques de l’Ajuntament de Barce-
lona cedides a la Generalitat en el període 2011-2015
314-02223/11
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dates d’inici i finalització de la pro-
moció de l’Institut Català del Sòl a la Colònia Castells, de Barcelona
314-02235/11
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de la cua de maniobres de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a la plaça de Catalunya de Barcelona
314-02236/11
Resposta del Govern 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contaminació acústica a l’àrea me-
tropolitana de Barcelona el 2015
314-02238/11
Resposta del Govern 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els nivells de diòxid de carboni a l’àrea 
metropolitana de Barcelona el 2015
314-02239/11
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consum d’aigua a Barcelona durant 
el 2015
314-02241/11
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat de les opera-
cions de compravenda de solars, locals i edificis fetes amb l’Ajuntament de Barcelona 
en el període 2011-2015
314-02242/11
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les emissions de contaminants a l’at-
mosfera a Barcelona el 2015
314-02243/11
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de residus recollits de 
manera selectiva i les previsions per al millorament de la recollida selectiva
314-02264/11
Resposta del Govern 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució del Pla director d’in-
fraestructures del transport públic col·lectiu de la regió metropolitana de Barcelona amb 
relació als projectes sectorials de la línia 9 del metro
314-02270/11
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els accidents i les incidències a les 
línies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya el 2015
314-02277/11
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a la neteja de les 
aigües contaminades per trihalometans el 2015
314-02286/11
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les estacions de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat accessibles i en obres
314-02289/11
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la depuradora del Besòs
314-02291/11
Resposta del Govern 69
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de gestors autoritzats per 
l’Agència de Residus de Catalunya que han operat a Barcelona el 2015
314-02292/11
Resposta del Govern 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les adquisicions de béns immobles, 
locals i solars el 2015
314-02293/11
Resposta del Govern 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de carnets de pensionista 
en circulació a Barcelona
314-02303/11
Resposta del Govern 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions d’habitatges de l’Ins-
titut Català del Sòl en fase de construcció a Barcelona del 2011 ençà
314-02311/11
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els solars de l’Institut Català del Sòl 
a Barcelona
314-02315/11
Resposta del Govern 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les vendes de béns immobles, locals i 
solars de la Generalitat a Barcelona en el període 2011-2015
314-02320/11
Resposta del Govern 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost 
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats a Barcelona en el perío-
de 2011-2014
314-02322/11
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost de 
successions i donacions a Barcelona en el període 2011-2015
314-02331/11
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos tributaris i no tributaris 
recaptats a Barcelona en el període 2014-2015
314-02337/11
Resposta del Govern 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost so-
bre la renda de les persones físiques a Barcelona en el període 2005-2015
314-02343/11
Resposta del Govern 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció d’infraestructures hi-
dràuliques el 2015
314-02344/11
Resposta del Govern 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de les obres de millorament 
de l’accessibilitat de l’intercanviador de les línies 1 i 4 del metro de l’estació d’Urquinaona
314-02349/11
Resposta del Govern 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost so-
bre les activitats de joc, envit o atzar a Barcelona en el període 2011-2015
314-02353/11
Resposta del Govern 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a millorar les infra-
estructures i els serveis municipals als barris de Collserola el 2015
314-02369/11
Resposta del Govern 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges que ha comen-
çat l’Institut Català del Sòl el 2015 a Barcelona
314-02379/11
Resposta del Govern 76
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retallades pressupostàries en infra-
estructures de transport públic el 2015 i les previsions per al 2016
314-02414/11
Resposta del Govern 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la investigació de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya de les pràctiques d’Acciona amb relació a la gestió d’Aigües Ter Llobregat 
el 2012
314-02470/11
Resposta del Govern 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que durà a terme per les 
pràctiques d’Acciona amb relació a la gestió d’Aigües Ter Llobregat el 2012
314-02471/11
Resposta del Govern 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici del procediment de resolució del 
contracte amb Acciona per la gestió d’Aigües Ter Llobregat el 2012 d’acord amb el que 
sol·licita l’Oficina Antifrau de Catalunya
314-02472/11
Resposta del Govern 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet de presentar-se com a denun-
ciant davant l’Agència Tributària per les pràctiques d’Acciona amb relació a la gestió 
d’Aigües Ter Llobregat el 2012
314-02473/11
Resposta del Govern 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals el seu represen-
tant en el Consell d’Administració d’Aigües Ter Llobregat Concessionària no va assistir 
a totes les reunions i no va informar de les suposades irregularitats detectades
314-02474/11
Resposta del Govern 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici del procediment de resolució del 
contracte amb Acciona per la gestió d’Aigües Ter Llobregat d’acord amb el que sol·licita 
l’Oficina Antifrau de Catalunya
314-02532/11
Resposta del Govern 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a la posada en 
funcionament del perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
a Sabadell (Vallès Occidental)
314-03387/11
Resposta del Govern 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions per a informar del calendari 
previst per a la posada en funcionament del perllongament de la línia de Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya a Sabadell (Vallès Occidental)
314-03388/11
Resposta del Govern 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la il·luminació del túnel de la ronda 
Oest, de Sabadell (Vallès Occidental), al pas pel barri de Can Llong
314-03392/11
Resposta del Govern 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els llums instal·lats en el túnel de la 
ronda Oest, de Sabadell (Vallès Occidental), al pas pel barri de Can Llong
314-03393/11
Resposta del Govern 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consum elèctric dels llums instal·lats 
en el túnel de la ronda Oest, de Sabadell (Vallès Occidental), al pas pel barri de Can Llong
314-03394/11
Resposta del Govern 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intensitat dels llums instal·lats en el 
túnel de la ronda Oest, de Sabadell (Vallès Occidental), al pas pel barri de Can Llong
314-03395/11
Resposta del Govern 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el millorament del camí de l’Albagés a 
Cervià de les Garrigues
314-03410/11
Resposta del Govern 85
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de l’Agència Catalana de 
l’Aigua per a aprovar el projecte de neteja dels marges del riu Algars al pas per Arnes
314-03533/11
Resposta del Govern 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta d’ocupació pública aprovada 
el 21 de juliol de 2015 en l’àmbit de l’execució penal
314-03590/11
Resposta del Govern 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departament de 
Justícia no convoca concursos específics per a la provisió de llocs de comandament 
dels àmbits de règim interior, administració i rehabilitació
314-03592/11
Resposta del Govern 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Departament 
de Justícia vulnera la legislació sobre provisió de llocs de treball i promoció professio-
nal dels treballadors
314-03593/11
Resposta del Govern 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a garantir la seguretat 
dels funcionaris dels centres penitenciaris
314-03782/11
Resposta del Govern 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre una entrevista dels diaris Financial Ti-
mes, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, Corriere della Sera i Diário de Notícias al presi-
dent de la Generalitat
314-03807/11
Resposta del Govern 90

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

1.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comissió sobre la filtració de dades personals de la 
plantilla a l’agost del 2012
322-00026/11
Substanciació 91

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comissió sobre les previsions pressupostàries de 
la Corporació per al 2016
322-00027/11
Substanciació 92

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comissió sobre el posicionament de les ofertes te-
levisives
322-00028/11
Substanciació 92

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió sobre la tendència dels ingressos en publicitat
322-00029/11
Substanciació 92

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comissió sobre la programació especial del dia de 
Sant Jordi
322-00030/11
Substanciació 92

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’avantprojecte de pressupost de la 
Corporació corresponent al 2016
322-00031/11
Substanciació 92

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comissió sobre la demanda judicial per la filtració 
de l’expedient de regulació d’ocupació del 2012
322-00032/11
Substanciació 93
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Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals a respondre oralment en comissió sobre la política de nomenament de càrrecs
322-00033/11
Substanciació 93

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comissió sobre la commemoració d’esdeveniments 
polítics o culturals rellevants
322-00034/11
Substanciació 93

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comissió sobre els pressupostos de la Corporació
322-00035/11
Substanciació 93

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tractament de la prostitució a la 
ràdio i la televisió públiques
322-00036/11
Substanciació 93

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comissió sobre la pluralitat de veus a la ràdio i la 
televisió públiques
322-00037/11
Substanciació 94

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’interès informatiu de la situació 
política de Còrsega
322-00038/11
Substanciació 94

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comissió sobre la previsió de retirar a un treballador 
de la Corporació l’acusació de difondre l’expedient de regulació
322-00039/11
Substanciació 94

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre 
els motius de la continuïtat de la sèrie La Riera la propera temporada
323-00018/11
Substanciació 94

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre els 
resultats de la primera onada de l’Estudi general de mitjans
323-00019/11
Substanciació 94

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre 
l’estratègia amb relació a la televisió social
323-00020/11
Substanciació 95

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre l’ob-
jectiu de l’acord amb Ràdio Teletaxi per a l’emissió de butlletins informatius
323-00021/11
Substanciació 95

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la pre-
visió per al programa Converses amb... a l’estiu
323-00022/11
Substanciació 95

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre 
la programació de Televisió de Catalunya
323-00023/11
Substanciació 95

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre 
els criteris de contractació de productores externes
323-00024/11
Substanciació 95
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el cas d’Ester Quintana
310-00046/11
Anunci: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC 96

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’impacte de les malalties pro-
fessionals en el sistema públic de salut
310-00047/11
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CSP 96

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la prevenció d’incendis
310-00048/11
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC 96

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la pobresa energètica
310-00049/11
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC 97

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions per a millorar la 
situació de la pesca de peix blau
310-00050/11
Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS 97

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’avaluació en ensenyament
310-00051/11
Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS 97

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les conclusions del conseller 
de Salut amb relació al reial decret sobre infermeria
310-00052/11
Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS 98

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la sanitat catalana
310-00053/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s 98

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva activitat publicitària
310-00054/11
Anunci: Josep Enric Millo i Rocher, del GP PPC 98

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situa-
ció política
317-00032/11
Anunci: Inés Arrimadas García, del GP C’s 99

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
política i social
317-00033/11
Anunci: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC 99

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situa-
ció política
317-00034/11
Anunci: Josep Lluís Franco Rabell, del GP CSP 99

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situa-
ció política
317-00035/11
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC 100

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
317-00036/11
Anunci: Jordi Turull i Negre, del GP JS 100

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situa-
ció política
317-00037/11
Anunci: Xavier García Albiol, del GP PPC 100

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’agents forestals
311-00028/11
Canvi de Comissió tramitadora 101
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’efectius dels 
agents forestals en actiu
311-00029/11
Canvi de Comissió tramitadora 101

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència d’un mapa amb 
els emplaçaments dels agents forestals
311-00030/11
Canvi de Comissió tramitadora 101

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de convocar 
places d’agents forestals el 2016
311-00031/11
Canvi de Comissió tramitadora 101

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’elaboració d’un estudi 
relatiu al dèficit d’efectius d’agents forestals
311-00032/11
Canvi de Comissió tramitadora 101

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de voluntaris de 
les agrupacions de defensa forestal
311-00033/11
Canvi de Comissió tramitadora 102

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’efectius de 
voluntaris de les agrupacions de defensa forestal en actiu
311-00034/11
Canvi de Comissió tramitadora 102

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència d’un mapa amb 
els emplaçaments dels voluntaris de les agrupacions de defensa forestal
311-00035/11
Canvi de Comissió tramitadora 102

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures dutes a terme 
amb relació a un edifici ocupat a Salt (Gironès)
311-00142/11
Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 102

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions que ha tingut 
amb la Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios Procedentes de la Reestructura-
ción de la Banca (Sareb) per a solucionar les necessitats d’habitatge de les famílies que 
ocupen un edifici a Salt (Gironès)
311-00143/11
Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 103

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les solucions per a les fa-
mílies de Salt (Gironès) amb problemes d’habitatge i d’emergència social
311-00144/11
Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 103

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació d’ocupació d’un 
edifici d’habitatges a Salt (Gironès)
311-00145/11
Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 104

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sol·licitants 
d’habitatge social
311-00146/11
Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 104

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les entrevistes que diaris 
estrangers han fet al conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
311-00147/11
Anunci: Susana Beltrán García, del GP C’s 104

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pagament a diaris es-
trangers per les entrevistes al conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 
Transparència
311-00148/11
Anunci: Susana Beltrán García, del GP C’s 105

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment de la sus-
pensió de l’article 37 de la Llei 16/2014, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Eu-
ropea, pel Tribunal Constitucional
311-00149/11
Anunci: Susana Beltrán García, del GP C’s 105
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les relacions institucionals 
habituals
311-00150/11
Anunci: Susana Beltrán García, del GP C’s 106

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les preguntes i les respos-
tes en la sessió de treball del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya amb corres-
ponsals estrangers
311-00151/11
Anunci: Susana Beltrán García, del GP C’s 107

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la compareixença davant 
la Comissió d’Assumptes Internacionals del Parlament de l’Uruguai
311-00152/11
Anunci: Susana Beltrán García, del GP C’s 107

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els parlaments estrangers 
que han organitzat sessions per a parlar del futur polític de Catalunya
311-00153/11
Anunci: Susana Beltrán García, del GP C’s 108

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la divulgació del futur po-
lític de Catalunya a les delegacions de la Generalitat a l’exterior
311-00154/11
Anunci: Susana Beltrán García, del GP C’s 108

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data i la publicació de 
la posada en venda d’un terreny de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) propietat 
de l’Incasòl
311-00155/11
Anunci: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s 109

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les ofertes de compra d’un 
terreny de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) propietat de l’Incasòl
311-00156/11
Anunci: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s 109

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les empreses que van optar 
per la compra d’un terreny de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) propietat de l’Incasòl
311-00157/11
Anunci: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s 110

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les condicions ofertes per 
les empreses que optaven a la compra d’un terreny de l’Hospitalet de Llobregat (Bar-
celonès) propietat de l’Incasòl
311-00158/11
Anunci: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s 110

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la finalitat dels habitatges 
que es construiran en un terreny de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) propietat de 
l’Incasòl
311-00159/11
Anunci: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s 111

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el preu de venda o lloguer 
dels habitatges que es construiran en un terreny de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelo-
nès) propietat de l’Incasòl
311-00160/11
Anunci: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s 111

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el temps que seran de pro-
tecció oficial els habitatges que es construiran en un terreny de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès) propietat de l’Incasòl
311-00161/11
Anunci: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s 112

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per les quals el 
Pla d’ordenació urbanística municipal d’Aiguaviva (Gironès) preveu la construcció de 
nous habitatges
311-00162/11
Anunci: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s 112

3.25.15. Preguntes per escrit

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius no 
voluntaris dels parc de bombers
314-04222/11 a 314-04272
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP SOC 112
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers no voluntaris 
que poden fer intervencions operatives a tot Catalunya
314-04273/11
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP SOC 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers no voluntaris 
necessari per a garantir els mínims per torn
314-04274/11
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP SOC 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius de millorament del ser-
vei pel trasllat del laboratori d’anàlisi clínica regional de l’Hospital Doctor Josep Trueta, 
de Girona
314-04275/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els àmbits del servei que poden mi-
llorar amb el trasllat del laboratori d’anàlisi clínica regional de l’Hospital Doctor Josep 
Trueta, de Girona
314-04276/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalitat del trasllat del laboratori 
d’anàlisi clínica regional de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
314-04277/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost del laboratori d’anàlisi 
clínica regional de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona del 2015 i el 2016
314-04278/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’oferir els serveis del labo-
ratori d’anàlisi clínica regional de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona, a centres 
sanitaris de titularitat privada després del trasllat
314-04279/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nou pla funcional del laboratori d’anà-
lisi clínica regional de l’Hospital Doctor Trueta, de Girona, després del trasllat
314-04280/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del funcionament del labora-
tori d’anàlisi clínica regional de l’Hospital Doctor Trueta, de Girona, després del trasllat
314-04281/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del trasllat del laboratori d’anà-
lisi clínica regional de l’Hospital Doctor Trueta, de Girona
314-04282/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les característiques que tindrà el labo-
ratori reduït de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona, després del trasllat
314-04283/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intensificació del transport entre 
l’Hospital Doctor Josep Trueta i l’Hospital de Santa Caterina, a Girona
314-04284/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost afegit del trasllat de mostres 
entre l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona, i el Parc Hospitalari Martí i Julià, de Salt
314-04285/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a fer les anàlisis clíni-
ques durant el trasllat del laboratori d’anàlisi clínica regional de l’Hospital Doctor Josep 
Trueta, de Girona
314-04286/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació del trasllat del laboratori 
d’anàlisi clínica regional de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona, a la seva plantilla
314-04287/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 120
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que s’ha donat als treba-
lladors amb relació al trasllat del laboratori d’anàlisi clínica regional de l’Hospital Doctor 
Josep Trueta, de Girona
314-04288/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el canal d’informació als treballadors 
i a llurs representants amb relació al trasllat del laboratori d’anàlisi clínica regional de 
l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
314-04289/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació i la implicació dels tre-
balladors i llurs representants en el trasllat del laboratori d’anàlisi clínica regional de 
l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
314-04290/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implicació real dels treballadors i llurs 
representants en el trasllat del laboratori d’anàlisi clínica regional de l’Hospital Doctor 
Josep Trueta, de Girona
314-04291/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les escoles hospitalàries
314-04292/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants i adolescents tute-
lats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
314-04293/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres d’acollida i de 
centres residencials d’acció educativa i el tipus de gestió
314-04294/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat als centres d’aco-
llida gestionats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
314-04295/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat als centres re-
sidencials d’acció educativa gestionats per la Direcció General d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència
314-04296/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat als centres 
d’acollida gestionats per ens privats
314-04297/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat als centres re-
sidencials d’acció educativa gestionats per ens privats
314-04298/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els gestors i administradors dels cen-
tres d’acollida gestionats per ens privats
314-04299/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els gestors i administradors dels cen-
tres residencials d’acció educativa gestionats per ens privats
314-04300/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals l’estada dels in-
fants i els adolescents en centres d’acollida o en centres residencials d’acció educativa 
es prolonga més enllà del termini legal
314-04301/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 125
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el registre de la Direcció General d’Aten-
ció a la Infància i l’Adolescència de les reunions amb els familiars d’infants i adolescents 
amb un expedient de risc i desemparament
314-04302/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el registre de la Direcció General d’Aten-
ció a la Infància i l’Adolescència de les reunions amb els familiars d’un infant en situació 
de desemparament en els punts de trobada o sales de visita
314-04303/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els terminis de resposta als escrits o 
sol·licituds adreçats a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
314-04304/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la connexió entre els expedients de la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i la Fiscalia de Menors
314-04305/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a l’establiment, la res-
tricció o l’ampliació dels períodes de visita als infants ingressats en centres residencials 
d’acció educativa o centres d’acollida
314-04306/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de la Direcció General d’Aten-
ció a la Infància i l’Adolescència
314-04307/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes amb relació a 
les polítiques per a afrontar l’epidèmia del VIH aprovades en la Resolució 572/X
314-04308/11
Formulació: David Mejía Ayra, del GP C’s 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per al compliment 
dels acords de la Resolució 572/X per a afrontar l’epidèmia del VIH
314-04309/11
Formulació: David Mejía Ayra, del GP C’s 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de l’Acord nacional per 
a afrontar l’epidèmia del VIH i lluitar contra l’estigma relacionat amb aquest virus
314-04310/11
Formulació: David Mejía Ayra, del GP C’s 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llars d’infants del Depar-
tament d’Ensenyament
314-04311/11
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució geogràfica de les llars 
d’infants
314-04312/11
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a l’emplaçament de les 
llars d’infants
314-04313/11
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa «Educació financera a les 
escoles de Catalunya»
314-04314/11
Formulació: Joan Coscubiela Conesa, del GP CSP 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els continguts del programa «Educació 
financera a les escoles de Catalunya»
314-04315/11
Formulació: Joan Coscubiela Conesa, del GP CSP 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del programa «Educació fi-
nancera a les escoles de Catalunya»
314-04316/11
Formulació: Joan Coscubiela Conesa, del GP CSP 131
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que el programa «Educació finan-
cera a les escoles de Catalunya» promogui la cultura del consum de productes financers
314-04317/11
Formulació: Joan Coscubiela Conesa, del GP CSP 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de l’orientació i els continguts 
del programa «Educació financera a les escoles de Catalunya»
314-04318/11
Formulació: Joan Coscubiela Conesa, del GP CSP 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la introducció de programes educa-
tius relatius al funcionament de les institucions democràtiques i l’administració pública
314-04319/11
Formulació: Joan Coscubiela Conesa, del GP CSP 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla urbanístic vigent amb relació a 
l’activitat de l’aeròdrom de la Cerdanya
314-04320/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació del pla urbanístic vigent 
amb relació a l’activitat de l’aeròdrom de la Cerdanya
314-04321/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els promotors del pla urbanístic vigent 
amb relació a l’activitat de l’aeròdrom de la Cerdanya
314-04322/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els antecedents del pla urbanístic vi-
gent amb relació a l’activitat de l’aeròdrom de la Cerdanya
314-04323/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans anteriors al pla urbanístic vi-
gent amb relació a l’activitat de l’aeròdrom de la Cerdanya
314-04324/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de l’elaboració del Pla di-
rector urbanístic de l’aeròdrom de la Cerdanya
314-04325/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la suspensió de l’aprovació del pla ur-
banístic vigent amb relació a l’activitat de l’aeròdrom de la Cerdanya
314-04326/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació en l’Administració amb 
relació al Pla director urbanístic de l’aeròdrom de la Cerdanya
314-04327/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que ha de prendre el De-
partament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a millorar la coor-
dinació en l’Administració
314-04328/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la rendibilitat econòmica de l’aeròdrom 
de la Cerdanya
314-04329/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de l’empresa Sercosa de 
construcció de tres assuts amb centrals hidroelèctriques al riu Ebre
314-04330/11
Formulació: GP CUP-CC 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades a la Funda-
ció d’Infermeria Catalana els darrers vint-i-dos anys
314-04331/11
Formulació: Albano Dante Fachin Pozzi, del GP CSP 136
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament del lloguer del Sindicat 
d’Infermeria a una empresa de la família d’un exdirectiu d’aquest sindicat
314-04332/11
Formulació: Albano Dante Fachin Pozzi, del GP CSP 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes en matèria de salut ator-
gats a les empreses LAC Gestió 1953, Envalo S XXI, General Servicios 1949 i Silucan
314-04333/11
Formulació: Albano Dante Fachin Pozzi, del GP CSP 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures dutes a terme amb relació 
a un edifici ocupat a Salt (Gironès)
314-04334/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions que ha tingut amb la So-
ciedad de Gestión de Activos Inmobiliarios Procedentes de la Reestructuración de la 
Banca (Sareb) per a solucionar les necessitats d’habitatge de les famílies que ocupen 
un edifici a Salt (Gironès)
314-04335/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions per a les famílies de Salt 
(Gironès) amb problemes d’habitatge i d’emergència social
314-04336/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació d’ocupació d’un edifici d’ha-
bitatges a Salt (Gironès)
314-04337/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licitants d’habitatge 
social
314-04338/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entrevistes que diaris estrangers 
han fet al conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
314-04339/11
Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament a diaris estrangers per 
les entrevistes al conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
314-04340/11
Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la suspensió de l’ar-
ticle 37 de la Llei 16/2014, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, pel Tri-
bunal Constitucional
314-04341/11
Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les relacions institucionals habituals
314-04342/11
Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els interlocutors de les relacions ins-
titucionals habituals
314-04343/11
Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la periodicitat amb què manté relacions 
institucionals amb el Consell Federal de Suïssa
314-04344/11
Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació al Govern de l’Estat de 
les relacions institucionals que manté amb el Consell Federal de Suïssa
314-04345/11
Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació al Consell Federal de Su-
ïssa de les competències en matèria de relacions institucionals
314-04346/11
Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s 144
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les preguntes dels corresponsals es-
trangers en la sessió de treball del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya
314-04347/11
Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compareixença davant la Comissió 
d’Assumptes Internacionals del Parlament de l’Uruguai
314-04349/11
Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades de contacte amb el Parla-
ment de l’Uruguai
314-04350/11
Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament del viatge per a tenir la 
compareixença davant la Comissió d’Assumptes Internacionals del Parlament de l’Uruguai
314-04351/11
Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els parlaments estrangers que han or-
ganitzat sessions per a parlar del futur polític de Catalunya
314-04352/11
Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les explicacions als parlaments estran-
gers sobre els partits polítics contraris al procés secessionista
314-04353/11
Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades demoscòpiques i les expli-
cacions del procés secessionista als parlaments estrangers
314-04354/11
Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades de contacte dels parlaments 
estrangers que van organitzar sessions per a parlar del futur polític de Catalunya
314-04355/11
Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament dels viatges als parla-
ments estrangers que van organitzar sessions per a parlar del futur polític de Catalunya
314-04356/11
Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu dels actes de les seves de-
legacions a l’exterior
314-04357/11
Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a convidar les ambai-
xades als actes de les delegacions de la Generalitat a l’exterior
314-04358/11
Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’arribada dels Mossos d’Es-
quadra a la seu del Partit Popular de Catalunya per una manifestació de membres de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
314-04359/11
Formulació: Alberto Villagrasa Gil, del GP PPC 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dispositiu policial que es va enviar 
a la seu del Partit Popular de Catalunya per una manifestació de membres de la Plata-
forma d’Afectats per la Hipoteca
314-04360/11
Formulació: Alberto Villagrasa Gil, del GP PPC 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació que la Plataforma d’Afec-
tats per la Hipoteca va fer de la manifestació davant la seu del Partit Popular de Catalunya
314-04361/11
Formulació: Alberto Villagrasa Gil, del GP PPC 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els alts càrrecs, directius o gerents del 
Departament de Salut que cobren més que el conseller de Salut
314-04362/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC 151
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment de provisió de la plaça 
de cap de farmàcia de l’Hospital Doctor Josep Trueta
314-04363/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de formació es-
pecialitzada pel sistema de residència que ofereixen els centres sanitaris
314-04364/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de formació es-
pecialitzada en radiologia de metges interns residents ofertes pels centres sanitaris
314-04365/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a pal·liar els efectes de 
la dependència tecnològica i la manca d’inversions en la demanda de places de radiòlegs
314-04366/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’integrar l’Institut Català 
de la Salut i l’Institut de Diagnòstic per la Imatge
314-04367/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilització dels càrrecs de 
directora de l’Institut Català de la Salut i de l’Institut Català d’Oncologia
314-04368/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’oferta d’ocupació públi-
ca i de convocatòria del procés de selecció de les places vacants pressupostades del 
Cos d’Agents Rurals
314-04369/11
Formulació: GP CSP 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la declaració del Cos d’Agents Rurals 
com a servei públic essencial
314-04370/11
Formulació: GP CSP 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes en la contractació d’interins 
de la declaració del Cos d’Agents Rurals com a servei públic essencial
314-04371/11
Formulació: GP CSP 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les convocatòries de les categories 
executiva i superior del Cos d’Agents Rurals
314-04372/11
Formulació: GP CSP 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes derivats de la construc-
ció d’una rotonda a la carretera B-224 a Sant Esteve Sesrovires
314-04373/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP SOC 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els tràmits fets per a autoritzar la cons-
trucció d’una rotonda a la carretera B-224 a Sant Esteve Sesrovires
314-04374/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP SOC 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis fets per a autoritzar la cons-
trucció d’una rotonda a la carretera B-224 a Sant Esteve Sesrovires
314-04375/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP SOC 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a solucionar les 
congestions derivades de la construcció d’una rotonda a la carretera B-224 a Sant Es-
teve Sesrovires
314-04376/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una altra diputada del GP SOC 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la Moció 66/X, sobre 
les polítiques per a garantir el dret a l’habitatge i el reallotjament de famílies desnonades
314-04377/11
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s 158
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fundes de pistola del Mossos d’Es-
quadra
314-04378/11
Formulació: Alberto Villagrasa Gil, del GP PPC 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adquisició de fundes de pistola per 
als Mossos d’Esquadra
314-04379/11
Formulació: Alberto Villagrasa Gil, del GP PPC 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri emprat per a instal·lar el complex 
central de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra a Sabadell (Vallès Occidental)
314-04380/11
Formulació: Alberto Villagrasa Gil, del GP PPC 159
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el cas d’Ester 
Quintana
310-00046/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14, tinguda el 20.04.2016, DSPC-P 19.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’impacte de les 
malalties professionals en el sistema públic de salut
310-00047/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14, tinguda el 20.04.2016, DSPC-P 19.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la prevenció 
d’incendis
310-00048/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14, tinguda el 20.04.2016, DSPC-P 19.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la pobresa 
energètica
310-00049/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14, tinguda el 20.04.2016, DSPC-P 19.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions per a 
millorar la situació de la pesca de peix blau
310-00050/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14, tinguda el 20.04.2016, DSPC-P 19.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’avaluació en 
ensenyament
310-00051/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14, tinguda el 20.04.2016, DSPC-P 19.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les conclusions 
del conseller de Salut amb relació al reial decret sobre infermeria
310-00052/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14, tinguda el 20.04.2016, DSPC-P 19.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la sanitat 
catalana
310-00053/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14, tinguda el 20.04.2016, DSPC-P 19.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva activitat 
publicitària
310-00054/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14, tinguda el 20.04.2016, DSPC-P 19.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre els cent primers dies del Govern i sobre les accions per a arribar a 
acords amb altres partits polítics
317-00032/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14, tinguda el 20.04.2016, DSPC-P 19.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures per a afrontar els embats judicials de l’Estat, les 
estratègies dels cossos policials i les conductes d’ideologia totalitària i 
extremista
317-00033/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14, tinguda el 20.04.2016, DSPC-P 19.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la reactivació del Pacte Nacional pel Dret a Decidir i les accions per 
a promoure una consulta pactada
317-00034/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14, tinguda el 20.04.2016, DSPC-P 19.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre el compliment en quinze mesos de legislatura del Pla de Govern 
presentat
317-00035/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14, tinguda el 20.04.2016, DSPC-P 19.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre el balanç dels cent primers dies del Govern i l’acció del Govern en 
funcions de l’Estat en aquest mateix període
317-00036/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14, tinguda el 20.04.2016, DSPC-P 19.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la seva reunió amb el president en funcions del Govern de l’Estat, 
la voluntat amb què hi assisteix i les demandes previstes en el marc de 
l’Estatut i la Constitució
317-00037/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 14, tinguda el 20.04.2016, DSPC-P 19.

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació del cost i 
l’efectivitat de derivar els pacients a empreses privades respecte al de 
reobrir els llits d’aguts del Consorci Sanitari del Maresme
314-00830/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19815 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00830/11 us informo 
del següent:

Durant l’any 2015, des de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, no s’ha fet 
la derivació programada de cap malalt a centres de caràcter privat del sistema sanitari 
integral d’utilització pública de Catalunya (Siscat).

A més, el contracte programa del Consorci Sanitari del Maresme es va incrementar 
l’any 2015 en 900 altes quirúrgiques per recuperar els malalts que abans es derivaven a 
centres de Barcelona. Dins d’aquest increment d’activitat estava contemplada la realit-
zació de 120 intervencions de pròtesis de maluc i genoll.

Al contracte programa de l’any 2016 es preveu consolidar aquest increment d’activi-
tat i afegir 410 altes quirúrgiques més.

Barcelona, 21 de març del 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de tancament 
del centre piscícola oficial de Bagà (Berguedà)
314-01440/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20019 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01440/11 us informo del 
següent:

No està previst el tancament del centre piscícola de Bagà. S’està estudiant i valorant 
la millora de la eficàcia dels pocs recursos existents davant les dificultats per al compli-
ment de les normatives estatals.

Així mateix cal recordar les limitacions derivades de la Llei de patrimoni natural i 
biodiversitat, del Real Decret que regula el Catàleg d’espècies Exòtiques Invasores i la 
recent Sentència del Tribunal Suprem contra l’esmentat Real Decret, que posen greus 
restriccions a la utilització de subespècies no autòctones en les repoblacions.

Durant l’any 2015 i el primers mesos de 2016 s’han realitzat diverses actuacions de 
protecció dels elements dels edificis (baranes de protecció, xarxes de protecció de la 
teulada en tot el perímetre de l’edifici, etc.), i s’han fet obres de millora i manteniment 
dels accessos a la captació d’aigües, com instal·lació de baranes en punts perillosos, pas-
sarel·les metàl·liques, ampliació del camí d’accés, ampliació dels esglaons de la zona de 
captació, ampliació de la plataforma de la comporta principal, etc.

Contínuament s’estan reparant canonades, arquetes i altres elements que amb el pas 
del temps es deterioren. Actualment, s’estan reparant les greus humitats que van sortir 
arran de les fortes tempestes.

Barcelona, 8 d’abril de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades 
arran de l’Informe de la Sindicatura de Comptes relatiu als contractes del 
Departament d’Interior corresponents al 2013
314-01463/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21790 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01463/11, us trameto, en 
document annex, la informació facilitada per la Direcció de Serveis.

Barcelona, 12 d’abril de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
En relació amb la primera observació de l’esmentat informe, que diu: «en dos expe-

dients de contractació, el Departament no va trametre a la Comissió Europea la docu-
mentació preceptiva d’acord amb la normativa vigent. Dos contractes més van ser clas-
sificats incorrectament segons el CPV (Vocabulari comú dels contractes públics) i es 
van licitar sense publicitat comunitària», es manifesta que des de l’any 2014, la mesura 
adoptada és que el Servei de Contractació i Patrimoni comunica a la Comissió Euro-
pea, a través de la publicació al DOUE (http://simap.europa.eu/enotices/Logout.do), les 
adjudicacions dels contractes de serveis establerts a l’article 154.3 del TRLCSP i, a tra-
vés de l’adreça de correu electrònic GROW-PROCUREMENT-STATS@ec.europa.eu, 

http://simap.europa.eu/enotices/Logout.do
mailto:GROW-PROCUREMENT-STATS@ec.europa.eu
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comunica les dades de les adjudicacions dels contractes establerts a l’article 68 de la Llei 
24/2011, de l’1 d’agost, de contractes del sector públic en els àmbits de defensa i seguretat.

El Departament també ha atès l’observació relativa a la classificació CPV dels con-
tractes de mitjans aeris, de manera que el contracte corresponent al noliejament de mit-
jans aeris per a la campanya forestal l’any 2015 va estar classificat amb el codi CPV 
60442000-8.

En relació amb la segona observació del dit informe, que diu: «en tres contractes es 
van considerar els criteris de solvència com a criteris de valoració de les ofertes, i en 
tres expedients, aquests criteris es van definir de forma genèrica, sense estar suficient-
ment detallats», es manifesta que respecte als criteris de valoració genèrics, s’ha adop-
tat la mesura d’anar-los suprimint i de detallar-los tal i com estableix l’article 150.2 del 
TRLCSP així com, sempre que és possible, de quantificar-los objectivament.

En relació amb l’observació del dit informe, que diu: «en cap dels expedients cor-
responents a licitacions pel procediment negociat no hi consta un suport justificatiu que 
s’hagués portat a terme la negociació, que n’és un element essencial, i un expedient no 
inclou el suport documental de la invitació al procediment a més d’una empresa», es 
manifesta que la 

mesura adoptada ha estat que en els procediments negociats, des de l’any 2014, el 
Departament d’Interior deixa constància en l’expedient de les empreses convidades. 
Així mateix, també hi deixa constància documental de les negociacions portades a ter-
me amb les empreses convidades. La forma de negociació que es fa servir consisteix en 
la sol·licitud d’una segona oferta a les empreses licitadores (segona volta) després d’in-
formar-les sobre la situació de la seva oferta i de la millor de les presentades i que la se-
gona oferta només por referir-se a aquells elements sobre els quals està establerta la 
possibilitat de negociació al plec de clàusules administratives particulars.

En relació amb l’observació del dit informe, que diu: «en tres expedients tramitats 
pel procediment negociat sense publicitat per motius d’imperiosa urgència no es donen 
les circumstàncies que justifiquen l’aplicació d’aquest procediment i, per tant, amb una 
millor planificació, es podien haver tramitat per procediment ordinari», es manifesta 
que la mesura adoptada és que als procediments negociats per imperiosa urgència so-
lament s’hi acut en el cas que sigui inevitable i que, quan es fa, es compleixen els tres 
requisits establerts a la jurisprudència establerta pel Tribunal de Justícia de la Unió Eu-
ropea: l’existència d’un esdeveniment imprevist, imperiosa urgència incompatible amb 
els terminis establerts per a la resta de procediments i relació de causalitat entre amb-
dós requisits.

En relació amb l’observació del dit informe que diu: «les tramitacions de dotze ex-
pedients de modificacions de contractes es van fer amb posterioritat a la seva vigència 
i en un es van modificar les condicions del contracte, la qual cosa hauria hagut de com-
portar la realització d’una nova licitació», es manifesta que tal com preveu la normativa 
de contractació pública actual, el Departament d’Interior no tramita cap modificació del 
termini d’execució del contracte que no estigui previst prèviament als Plecs de Clàusu-
les Administratives Particulars (PCAP).

Finalment, en relació amb les recomanacions del dit informe, relatives a la planifica-
ció dels procediments contractuals, es fa avinent que la situació pressupostària a la qual 
es va haver de fer front durant l’exercici 2013 va dificultar donar compliment a una ade-
quada planificació de la licitació dels expedients de contractació.

Com a complement d’aquesta resposta, ens remetem a les al·legacions presentades 
pel Departament en data 22 d’abril de 2015, a l’esmentat informe (pag. 35 a 53 de l’in-
forme), que donen més extensa resposta que la que s’ha expressat i ens hi remeten en 
allò que la poden complementar. Es pot consultar en l’enllaç següent: 

http://www.sindicatura.org/reportssearcher/download/2015_12_ca.pdf?repor-
tId=4403

Ma. del Carme Virgili i Vilanova, directora de Serveis

http://www.sindicatura.org/reportssearcher/download/2015_12_ca.pdf?reportId=4403
http://www.sindicatura.org/reportssearcher/download/2015_12_ca.pdf?reportId=4403
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures dutes a terme 
perquè els aturats de llarga duració puguin fer front a llurs necessitats des 
que es va aprovar la Moció 211/X, sobre les mesures per a fer front a la 
desocupació de les persones de més de quaranta-cinc anys
314-01592/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-
01592/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-01593/11 a 314-01594/11.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectiva-
ment constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per 
tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afa-
vorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Les mesures que ha dut a terme el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) en 
matèria de polítiques actives per a l’ocupació estan recollides al document del Programa 
de Grans Actius, aprovat el passat 18 de juny de 2015. La programació del SOC per al 
2016 contindrà mesures i polítiques per a aquest col·lectiu en la línea del Programa de 
Grans Actius, que es concreta en les mesures següents:

– Orientació i itineraris: des de les Oficines de Treball s’ofereix un servei d’orienta-
ció a persones més grans de 45 anys en situació d’atur, basat en el diagnòstic de la seva 
situació personal i professional.

– Treball i Formació: programes mixtos de Treball i Formació per a persones més 
grans de 45 anys, a través dels quals, els participants assoliran experiència professional 
mitjançant un contracte de treball subvencionat i així com una formació acreditable que 
rebran mentre estiguin treballant.

– Ajuts a la contractació: amb l’objectiu d’incentivar la incorporació de persones 
més grans de 45 anys que es troben apartades del mercat de treball i tenen dificultat per 
reincorporar-s’hi.

– Agències de col·locació: concessió de subvencions a les agències de col·locació 
amb l’objectiu que realitzin accions d’intermediació laboral per a la inserció en el mer-
cat de treball de les persones més grans de 45 anys.

– Acreditació de competències: certificació de les competències professionals ad-
quirides per les persones més grans de 45 anys al llarg de l’experiència laboral i que no 
han pogut ser reconegudes oficialment.

Així mateix dins d’aquest programa es contempla una actuació en el marc del Pla in-
terdepartamental de salut pública (PINSAP) de col·laboració entre el SOC i el Departa-
ment de Salut, a través de l’Agència de Salut Pública ja que el caràcter integral d’aquest 
programa obliga a considerar el col·lectiu d’aturats de més de 45 anys no només des de 
la vesant laboral, sinó des de la visió integral, com a persona, i considerant tots els pro-
blemes que la situació d’atur porta a les persones. Aquesta col·laboració s’encetarà a 
través de 4 oficines de Treball, dos a Barcelona, i una a Girona i una altra a Tarragona.

Pel que fa a la implementació del servei d’acompanyament continuat, us faig avinent 
que des de les oficines del SOC s’atén de manera individualitzada a les persones amb 
especials dificultats d’inserció, amb el personal tècnic d’orientació que hi ha assignats a 
cada oficina.

A més, el 30% de les places de programes d’orientació professional per a l’ocupació 
es reserven per aquest col·lectiu.

D’altra banda, en el context de l’avaluació anual del Pla anual de polítiques d’ocupa-
ció es contempla avaluar el grau de cobertura de politiques actives que tenen els col·lec-
tius més afectats per l’atur, entre els quals hi ha les persones de 45 anys i més en situa-
ció d’atur de llarga durada. També es fa una avaluació de l’eficàcia dels programes en 
base a la inserció laboral.

D’altra banda, cal assenyalar també que gran part dels programes de polítiques acti-
ves d’ocupació compten amb un qüestionari de satisfacció dels usuaris.
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Pel que fa a polítiques d’habitatge, us informem que el Govern va destinar l’any 
2015 85 M€ a actuacions per evitar la pèrdua d’habitatges i va donar suport a més de 
70.000 famílies a través de les diferents línies de treball en matèria d’habitatge. S’ha 
impulsat, també nova normativa amb la finalitat de facilitar l’accés a l’habitatge social 
i de combatre l’exclusió residencial, s’ha ampliat la prestació d’especial urgència desti-
nada a afrontar situacions d’emergència, i es treballa per augmentar el parc públic d’ha-
bitatge social.

Barcelona, 13 d’abril de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el servei 
d’acompanyament continuat, individualitzat i personalitzat als aturats de 
més de quaranta-cinc anys amb personal tècnic específic amb formació i 
experiència
314-01593/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01592/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el millorament del 
sistema d’avaluació dels programes de formació, ocupació, orientació i 
acompanyament de les persones de més de quaranta-cinc anys
314-01594/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01592/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de les 
mesures previstes per al 2015 en les memòries de l’Observatori dels Drets 
de la Infància
314-01595/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21436 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, 

i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01595/11 us informo a la web 
de l’Observatori dels Drets de la Infància hi ha disponible l’estudi de situació de la In-
fància a Catalunya 2014, i us fem saber que actualment s’està treballant en l’elaboració 
d’un informe de dades mensuals que, un cop acabat, es publicarà al web corresponent.

Actualment s’està elaborant un informe sobre el benestar subjectiu dels infants i 
adolescents acollits per la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència 
(DGAIA).

Us fem avinent que l’any 2015 es va elaborar el mapa de recursos de la DGAIA res-
pecte l’any anterior, que està en fase de revisió final i que s’ha començat a elaborar el 
mapa de 2015.

Barcelona, 13 d’abril de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el 
nombre de famílies que s’han acollit a l’ajut per a fer front al pagament 
dels subministraments bàsics és inferior al calculat per l’Institut 
d’Estadística de Catalunya
314-01636/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20070 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-
01636/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-01637/11 a 314-01640/11.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectiva-
ment constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per 
tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afa-
vorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

L’Ordre EMO/263/2015, de 17 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores i 
es fa pública la convocatòria per a l’any 2015 de la línia d’ajuts del Fons d’atenció soli-
dària de subministraments bàsics es va publicar al DOGC el 31 d’agost, com a alternati-
va ràpida i d’urgència al projecte de decret que estava tramitant el Govern sobre el Fons 
d’atenció solidaria de subministraments bàsics, el qual es fonamentava en disposicions 
del Codi de Consum, suspeses pel Tribunal Constitucional.

Les possibles causes per les quals el nombre de famílies que s’han acollit a l’ajuda 
sigui inferior a les que, segons l’Idescat, no poden mantenir el seu habitatge a la tempe-
ratura adequada, són diverses.

D’una banda, el fet que l’ajuda no s’hagi pogut canalitzar a través d’un fons i s’hagi 
hagut d’articular formalment a través d’una subvenció ha incrementat el nivell de com-
plexitat en la seva gestió, perquè aquesta forma requereix més documents per a la seva 
tramitació i s’ha hagut de cedir la responsabilitat de gestionar el tràmit a empreses sub-
ministradores i als serveis socials bàsics. Cal recordar que el fons no s’ha pogut articu-
lar degut, en bona mesura, als recursos presentats pel Govern espanyol contra les lleis 
que en preveien la creació.

Com a conseqüència d’aquesta major complexitat en la tramitació, en la data de tan-
cament de la convocatòria –el dia 15 d’octubre– les empreses subministradores no dis-
posaven de tota la documentació requerida en el moment de presentar la sol·licitud.

Així mateix, en alguns casos hi ha hagut dificultats en la localització de les persones 
destinatàries dels ajuts per part de les empreses.

Documentació requerida:
– Document signat per la persona beneficiària, persona afectada, donant consenti-

ment exprés a la companyia per sol·licitar l’ajut en nom seu i autorització per gestionar 
les seves dades personals.

– Original o còpia compulsada de l’Informe de vulnerabilitat econòmica emès i sig-
nat pels serveis socials.

També, la necessitat de tramitar i resoldre la convocatòria en un termini relativa-
ment curt, en tot cas dins l’exercici 2015, va dificultar també poder obtenir la totalitat de 
la documentació requerida.

Per tal que la convocatòria d’ajuts del Fons d’atenció solidària de subministra-
ments bàsics arribés al màxim número de persones que es troben en situació de vul-
nerabilitat econòmica, les quals difícilment poden fer front a les factures de submi-
nistraments d’aigua, gas i electricitat emeses per les companyies respectives, es va 
considerar oportú fer una difusió dirigida directament a aquestes persones de la ma-
nera següent:

– Es van informar els serveis socials municipals sobre l’existència d’aquest fons, que 
són les entitats que tenen contacte directe amb aquestes persones.

– Les empreses subministradores es van adreçar directament als clients amb factu-
res impagades i que es trobaven en situació de vulnerabilitat econòmica, posant-los en 
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coneixement sobre l’existència d’aquest ajut i perquè els aportessin la documentació re-
querida a la convocatòria.

– L’ordre de la convocatòria es va publicar al web de l’Agencia Catalana del Consum 
(a l’apartat sobre pobresa energètica). També es va publicar al mateix web la guia de 
drets dirigida a les persones i famílies que tenen problemes econòmics per mantenir els 
subministraments d’aigua, llum i gas, en la qual s’exposava que pels ajuts per cancel·lar 
el deute pendent s’adrecessin als corresponents serveis socials.

Les característiques bàsiques de l’Ordre EMO/263/2015, de 17 d’agost són les se-
güents:

– Són beneficiaris les persones que no poden atendre els rebuts d’aigua, gas i elec-
tricitat.

– Els sol·licitants perceptors dels ajuts són les empreses subministradores de serveis 
bàsics d’aigua, llum i gas que rebin l’autorització de les persones consumidores (benefi-
ciàries) que no poden assolir els compromisos de pagament degudament acreditats i un 
cop exhaurits els mecanismes de resolució de conflictes, i per aquells imports que no 
han pogut cobrir amb altres recursos.

– Les empreses subministradores, donen per cancel·lat el deute dels beneficiaris per 
l’import de l’ajut, corresponent a les factures impagades, si compleixen els requisits de 
l’Ordre.

– El termini per a la presentació de les sol·licituds va ser de l’1 de setembre al 15 
d’octubre de 2015.

El procediment bàsic de tramitació és el següent:
Les empreses subministradores d’aigua, gas i electricitat sol·liciten l’ajut en nom del 

beneficiari a l’Agència Catalana del Consum amb la documentació requerida a l’Ordre: 
presentació de la sol·licitud, amb el model normalitzat, per part de l’empresa subminis-
tradora adjuntant la documentació següent:

– Declaració responsable de la companyia subministradora de compliment dels re-
quisits a què es refereix la base 5.A):

• Verificació per part de l’empresa del compliment per part del beneficiari dels re-
quisits a què es refereix la base 2 (situació de vulnerabilitat econòmica).

• Import pendent de pagament de les factures amb el compromís de renúncia total o 
parcial si es produeix per qualsevol mitjà el pagament d’aquestes.

• Autorització o consentiment exprés del beneficiari vers l’empresa subministrado-
ra per tal que en nom propi sol·liciti l’ajut i faci ús de les dades de caràcter personal que 
disposa amb estricte compliment amb la llei de protecció de dades personals (LOPD).

• Indicació que s’han exhaurit els mecanismes de resolució de conflictes.
• Declaració del beneficiari que està al corrent de les obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social.
• Llistat de les persones deutores titulars del contracte de subministrament, amb 

el detall de l’import pendent de pagament, els consum i els períodes de facturació als 
quals corresponen.

• Original o còpia compulsada de l’informe dels serveis socials bàsics sobre la situa-
ció de vulnerabilitat econòmica.

Finalment, pel que fa al nombre de beneficiaris que han donat la seva autorització a 
les diferents empreses de subministraments bàsics d’aigua, gas i electricitat perquè pre-
sentin les sol·licituds corresponents i amb relació als ajuts aprovats, s’hi presenten les 
dades per comarques en document annex.

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació donada als 
ciutadans amb relació a l’existència d’un ajut per a fer front al pagament 
dels subministraments bàsics
314-01637/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20070 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01636/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el mecanisme per a 
sol·licitar l’ajut per a fer front al pagament dels subministraments bàsics
314-01638/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20070 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01636/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds 
presentades de l’ajut per a fer front al pagament dels subministraments 
bàsics
314-01639/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20070 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01636/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds 
aprovades de l’ajut per a fer front al pagament dels subministraments 
bàsics
314-01640/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20070 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01636/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions amb 
relació al suposat frau en què hi ha implicats directius i tècnics de 
l’empresa estatal Acuamed
314-01642/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20691 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01642/11 us informo del 
següent:

El 19 de març de 2010 es va signar el Conveni de col·laboració entre el Ministeri de 
Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya i l’Agència Catalana de l’Aigua per al finançament, progra-
mació i execució de les actuacions necessàries per garantir el proveïment d’aigua en els 
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municipis inclosos en el pla de restitució territorial del projecte per a l’eliminació de la 
contaminació química en l’embassament de Flix.

Segons preveu la clàusula segona del conveni esmentat, quant a les obres dels anne-
xes I i II, la Generalitat de Catalunya es farà càrrec de la redacció, de l’aprovació dels 
projectes constructius de les obres i de les expropiacions dels terrenys necessaris. I se-
gons estableix la clàusula tercera del conveni, l’execució de les obres les durà a terme 
el Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí mitjançant l’empresa pública espa-
nyola Acuamed. Un cop finalitzades aquestes obres, el Ministeri de Medi Ambient, i 
Medi Rural i Marí les traspassarà a la Generalitat de Catalunya per a la seva explotació 
i manteniment.

Així mateix, el Ministeri esmentat, mitjançant l’empresa pública espanyola Acua-
med, continua licitant, adjudicant i executant la resta de les obres. Per tant, és aquest 
Ministeri qui decideix sobre la programació de les obres, atenent a la singularitat de 
cadascuna.

Barcelona, 29 de març de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes del suposat 
frau en què hi ha implicats directius i tècnics de l’empresa estatal 
Acuamed en els treballs de descontaminació del pantà de Flix que resten 
pendents
314-01643/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20692 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01643/11 us informo del 
següent:

Segons preveu la clàusula tercera del conveni esmentat a la pregunta, l’execució de 
les obres les durà a terme el govern del Estat espanyol a través del Ministeri de Medi 
Ambient, Medi Rural i Marí mitjançant l’empresa Acuamed. Per tant, és el govern es-
panyol qui decideix sobre la programació de les obres, atenent a la singularitat de ca-
dascuna i no serà fins a la finalització de les obres que el Govern espanyol les traspassa-
rà a la Generalitat de Catalunya, per la seva explotació i manteniment. Per aquest motiu, 
el Govern de Catalunya no coneix encara les possibles afectacions.

Barcelona, 29 de març de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’execució de 
les obres fixades en el Pla de restitució territorial, annexos I i II, que resten 
per fer
314-01645/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20693 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01645/11 us informo del 
següent:

Segons preveu la clàusula tercera del conveni esmentat a la pregunta, l’execució de 
les obres les durà a terme el govern del Estat espanyol a través del Ministeri de Medi 
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Ambient, Medi Rural i Marí mitjançant l’empresa Acuamed. Per tant, és el govern es-
panyol qui decideix sobre la programació de les obres, atenent a la singularitat de ca-
dascuna. No obstant, des del Govern de Catalunya, mitjançant la Conselleria de Terri-
tori i Sostenibilitat, estem fent les gestions oportunes per tal de reduir-ne les possibles 
afectacions.

Barcelona, 29 de març de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les licitacions que han 
quedat aturades arran del suposat frau en què hi ha implicats directius i 
tècnics de l’empresa estatal Acuamed
314-01646/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21450 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01646/11 us informo del 
següent:

El 19 de març de 2010 es va signar el Conveni de col·laboració entre el Ministeri de 
Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya i l’Agència Catalana de l’Aigua per al finançament, progra-
mació i execució de les actuacions necessàries per garantir el proveïment d’aigua en els 
municipis inclosos en el pla de restitució territorial del projecte per a l’eliminació de la 
contaminació química en l’embassament de Flix.

Segons preveu la clàusula segona del conveni esmentat, quant a les obres dels anne-
xes I i II, la Generalitat de Catalunya es farà càrrec de la redacció, de l’aprovació dels 
projectes constructius de les obres i de les expropiacions dels terrenys necessaris. I se-
gons estableix la clàusula tercera del conveni, l’execució de les obres les durà a terme 
el Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí mitjançant l’empresa pública espa-
nyola Acuamed. Un cop finalitzades aquestes obres, el Ministeri de Medi Ambient, i 
Medi Rural i Marí les traspassarà a la Generalitat de Catalunya per a la seva explotació 
i manteniment.

Així mateix, el Ministeri esmentat, mitjançant l’empresa pública espanyola Acua-
med, continua licitant, adjudicant i executant la resta de les obres. Per tant, és aquest 
Ministeri qui decideix sobre la programació de les obres, atenent a la singularitat de 
cadascuna.

Barcelona, 29 de març de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la darrera reunió de 
la Comissió Mixta de Seguiment del Conveni per al finançament, la 
programació i l’execució de les actuacions necessàries per a garantir 
l’abastament d’aigua als municipis inclosos en el Pla de restitució 
territorial del Projecte per a l’eliminació de la contaminació química de 
l’embassament de Flix
314-01647/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20694 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01647/11 us informo del 
següent:

Des de la signatura del conveni fins l’actualitat hi ha hagut una comunicació conti-
nuada i periòdica pel seguiment de les respectives obligacions en relació amb el compli-
ment del conveni a través de la Comissió Mixta de Seguiment paritària, composta per 
tres representants de cadascuna de les administracions que hi intervenen (2 membres 
del Ministerio, 1 membre de la Subdelegació del Govern espanyol a Catalunya, 2 mem-
bres de la Conselleria i 1 membre de l’ACA).

La darrera vegada que es va reunir la Comissió Mixta de Seguiment va ser el passat 
7 de març.

Barcelona, 29 de març de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sol·licitud d’una reunió 
a la Comissió Mixta de Seguiment del Conveni per al finançament, la 
programació i l’execució de les actuacions necessàries per a garantir 
l’abastament d’aigua als municipis inclosos en el Pla de restitució 
territorial del Projecte per a l’eliminació de la contaminació química de 
l’embassament de Flix
314-01648/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20695 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01648/11 us informo del 
següent:

La situació de les obres s’ha debatut en el marc de la Comissió Mixta de Seguiment 
que va tenir lloc el passat 7 de març de 2016. En la mencionada reunió es van tractar 
temes pendents, entre d’altres, al nomenament, per part de l’empresa pública espanyola 
Acuamed, d’un nou director.

Barcelona, 29 de març de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que en la plataforma 
de contractació pública es mostri el contracte del desembre del 2014 
relatiu a la contractació de mitjans aeris en el Cos de Bombers de la 
Generalitat
314-01649/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21791 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01649/11, us trameto, en 
document annex, la informació facilitada per la Direcció de Serveis.

Barcelona, 12 d’abril de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de destinar 
part dels ingressos de l’impost de producció elèctrica de les centrals 
nuclears a programes d’estalvi i eficiència energètica a la indústria
314-01658/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20071 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-
01658/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-01659/11 i 314-01660/11.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectiva-
ment constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per 
tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afa-
vorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Independentment de l’eventual tancament de les centrals nuclears catalanes un cop 
finalitzi el seu període de vida útil, el Govern de Catalunya ja està desenvolupant ac-
tualment una política industrial que té l’objectiu de reactivar l’activitat productiva, 
per tal que la indústria torni a ocupar un lloc predominant en el conjunt de l’economia 
catalana. L’instrument que s’ha desenvolupat per assolir aquest objectiu és l’Estratè-
gia Industrial de Catalunya, que incorpora les prioritats marcades per la Unió Europea 
d’impuls a l’activitat industrial com a fonament d’un creixement sostingut i durador, 
amb la creació d’ocupació de qualitat.

L’Estratègia Industrial de Catalunya té un enfocament sectorial, de manera que ha 
identificat set àmbits sectorials líders sobre els quals s’ha de basar la recuperació de 
l’activitat industrial i sobre els quals el Govern orientarà les seves polítiques.

Així mateix, complementàriament als programes d’impuls de cadascun dels set àm-
bits esmentats, el Govern executarà cinc programes instrumentals de caràcter transver-
sal que facilitin la transformació del teixit productiu cap a activitats i models de negoci 
de més valor afegit. Aquests cinc programes són els d’innovació, internacionalització, 
emprenedoria, clústers i reactivació industrial.

En aquest sentit cal remarcar que el programa de reactivació industrial, que té la 
finalitat de mantenir i recuperar l’activitat industrial mitjançant mesures de detecció, 
anticipació i gestió de les problemàtiques de les empreses industrials, tot i estar orien-
tat al conjunt de Catalunya té en compte especificitats territorials com les oportunitats 
i disponibilitat de sòl industrial per a la localització d’activitat industrial, components 
d’atractiu local i instruments de finançament orientats a la reactivació industrial.
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D’altra banda, la destinació de l’impost sobre la producció d’energia elèctrica d’ori-
gen nuclear està regulada per llei. El 10% de la recaptació d’aquest impost es destinarà 
a crear un fons per promoure la reactivació econòmica de les zones afectades directa-
ment, tal i com estableix l’article 22.2 de la Llei 12/2014, del 10 d’octubre, de l’impost 
sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, de 
l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria i 
de l’impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear.

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Jordi Baiget i Cantons , conseller d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la part dels ingressos de 
l’impost de producció elèctrica de les centrals nuclears que es destinarà al 
Baix Camp i a les Terres de l’Ebre
314-01659/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20071 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01658/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions a dur a 
terme per a generar activitat econòmica i llocs de treball en previsió del 
tancament de les centrals nuclears catalanes
314-01660/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20071 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01658/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per 
a evitar els acomiadaments de l’empresa General Electric
314-01667/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20072 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-
01667/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-01668/11 a 314-01672/11.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectiva-
ment constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per 
tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afa-
vorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

La problemàtica que estan patint les operacions de les antigues Alstom Wind a Bar-
celona i Alstom Power a Esplugues de Llobregat, amb l’amenaça de cessament de l’acti-
vitat, no està vinculada a cap qüestió de pèrdua de competitivitat, ans al contrari, amb-
dues plantes han estat centres de referència dintre del grup Alstom en l’àmbit de les 
instal·lacions eòliques off-shore i de les turbines de la gamma de baixa i mitja potència, 
respectivament.

L’amenaça deriva d’una estratègia de reestructuració global que s’està duent a terme 
després de l’adquisició per part de General Electric de les divisions d’energia del grup 
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Alstom i que s’emmiralla en altres operacions corporatives a escala global i de gran 
abast, que s’han dut a terme en aquest i altres sectors.

Davant un procés d’aquest tipus la capacitat de resposta per part de les administra-
cions ha de ser de vetllar per l’adequació del procediment a la normativa vigent i per ga-
rantir els drets dels treballadors afectats.

Tanmateix, en el marc del programa de reactivació industrial que la Direcció Gene-
ral d’Indústria està executant com un dels elements de l’Estratègia Industrial de Catalu-
nya, s’està fent un seguiment exhaustiu de la situació d’ambdues empreses.

En el cas particular d’Alstom Wind, s’han mantingut contactes regulars tant amb la 
direcció de l’empresa com amb els representants dels treballadors des de molt abans que 
s’anunciés l’operació corporativa de General Electric, ja que l’activitat d’R+D que s’hi 
duia a terme estava amenaçada, fins i tot sense la integració de General Electric i Als-
tom. Les causes que van portar a aquesta situació no són gens alienes a l’entorn regula-
tori derivat de la reforma energètica del Govern de l’Estat, que va reduir la instal·lació 
de potència eòlica en particular i de les renovables en general a Espanya a nivells testi-
monials. Per tant, aquest entorn difícilment encaixa amb l’estratègia de General Electric 
que vol prioritzar la producció prop dels centres de consum.

En qualsevol cas, i tot i que la decisió sembla que està presa en ferm, des del Go-
vern de la Generalitat continua treballant amb l’empresa per tal de mantenir l’activitat 
productiva i minimitzar l’impacte sobre l’ocupació. En aquest sentit es preveu realitzar 
una reunió del conseller d’Empresa i Coneixement amb el president del grup General 
Electric i dues reunions més cara a coordinar les actuacions amb el Ministeri d’Indús-
tria i el Govern de Navarra, ja que una planta navarresa també està afectada pel procés 
de reestructuració.

En tot cas, cal remarcar que les energies renovables és un dels sectors que el Govern 
considera clau en la transformació de la indústria, com ho demostra el fet que l’energia 
és un dels set àmbits considerats prioritaris en la referida Estratègia Industrial de Cata-
lunya.

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures dutes a terme 
per a evitar els acomiadaments de l’empresa General Electric
314-01668/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20072 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01667/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de l’empresa 
General Electric
314-01669/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20072 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01667/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades 
arran de la situació de l’empresa General Electric
314-01670/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20072 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01667/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme 
per al seguiment de la situació dels treballadors de l’empresa General 
Electric
314-01671/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20072 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01667/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes amb la 
direcció de l’empresa General Electric per a solucionar la situació actual
314-01672/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20072 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01667/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme 
per a potenciar la indústria de les energies renovables
314-01673/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20073 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01673/11, us informo 
del següent:

El posicionament del Govern és clar a favor de les energies renovables, considerades 
un element clau i estratègic per a la transició energètica.

D’una banda, el Pla de l’energia i canvi climàtic 2012-2020, aprovat pel Govern el 9 
d’octubre de 2012, estableix com un dels seus eixos l’impuls de les energies renovables 
com a opció estratègica de present i futur per a Catalunya i fixa objectius alineats amb 
els objectius de la Unió Europea en relació amb la participació de les energies renova-
bles en el mix energètic.

D’altra banda, en una visió a més llarg termini, el Govern està treballant en el do-
cument base per a constituir un pacte nacional de consens que afronti la necessària i 
oportuna transició energètica. Aquest document identifica la necessitat de prioritzar les 
energies renovables a Catalunya i, en especial, les d’origen autòcton.

En aquest sentit, el Govern plantejarà l’escenari de base per tal de transformar pro-
gressivament l’actual model energètic català, en horitzons marcats a mig i llarg termini, 
2020, 2030 i 2050, en un model que assoleixi en l’horitzó del 2050 la cobertura energè-
tica amb percentatges propers al 100% renovable, garanteixi la pràctica independència 
dels combustibles fòssils més contaminants, com el carbó i el petroli, i que alhora afronti 
el debat nuclear que permeti assolir la màxima cobertura amb energies renovables.
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Aquest posicionament s’alinea també amb l’estratègia de la Comissió Europea «Unió 
per l’Energia» i amb l’escenari Post Kyoto aprovat a la COP21 de Paris el darrer mes 
de desembre amb la progressiva reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle 
i l’objectiu d’assolir el 27% d’energies renovables i d’eficiència energètica a l’horitzó del 
2030 i la reducció del 80% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle al 2050. Cal dir 
que, a Catalunya, el 76% de les emissions totals de gasos d’efecte hivernacle i el 93% de 
les emissions de CO2 tenen origen en el cicle energètic.

El document base del Pacte Nacional per a la Transició Energètica fixarà la posició i 
assentarà les bases necessàries per la transició energètica, però caldrà pactar estratègies 
i actuacions concretes per tal d’assolir l’objectiu de no dependre dels combustibles fòs-
sils més contaminants, petroli i carbó, i de l’energia nuclear.

Marc normatiu estatal molt desfavorable per a les energies renovables
L’actual situació del sector de les energies renovables a Catalunya està condicionada 

per la reforma del sector elèctric portada a terme pel Govern de l’Estat i per les dife-
rents normatives que afecten negativament a les instal·lacions de generació d’electricitat 
d’origen renovable.

Des de la supressió del règim de primes mitjançant el Reial Decret-llei 1/2012, de 27 
de gener, s’ha paralitzat el desenvolupament del sector de producció elèctrica amb fonts 
renovables, tant a Catalunya com a la resta d’Espanya.

Aquesta situació reguladora, que ha creat un marc d’inseguretat jurídica que des-
incentiva la inversió, juntament amb el context de crisi econòmica, ha provocat que la 
indústria de les energies renovables, tant a Catalunya com a Espanya, hagi hagut de cen-
trar el seu negoci en l’exportació.

Algunes dades que mostren l’impacte negatiu de la reforma elèctrica del Govern so-
bre el sector de les renovables són, per exemple, la instal·lació de només 43 MW de nova 
potència renovables a tota Espanya durant l’any 2014 o el descens del 22% (respecte el 
2013) que va patir el sector renovable respecte la seva aportació al PIB espanyol, segons 
dades de l’APPA (Associació d’Empreses d’Energies Renovables).

Un altra dada significativa és la davallada de l’energia eòlica, una de les tecnologies 
renovables que havia experimentat un creixement més sostingut els darrers 15 anys. 
Així, l’energia eòlica només va aportar 1.932 MW nous instal·lats a tot l’Estat en el 
període 2012-2015, mentre que durant els períodes 2008-2011 i 2004-2007 havia ex-
perimentat un creixement de 6.528 MW i 8.201 MW respectivament, segons dades de 
l’Asociación Empresarial Eólica. La situació va arribar a la total inactivitat el 2015, en 
no instal·lar-se cap MW eòlic en tot l’Estat. La davallada i aturada final de l’energia eò-
lica a Catalunya no ha estat diferent de la d’Espanya.

Marc regulador i promoció de l’autoconsum elèctric
També ha estat molt negativa la normativa del Govern central relativa a l’autocon-

sum elèctric: una opció de generació que permetia un creixement de les petites instal·la-
cions de generació elèctrica amb fonts renovables, especialment de tecnologia fotovol-
taica.

El recentment aprovat Reial Decret 900/2015, de 9 d’octubre, que regula el submi-
nistrament i la producció d’energia elèctrica amb autoconsum, imposa severes restric  
cions tècniques i econòmiques que impedeixen que l’autoconsum esdevingui una alter-
nativa de subministrament elèctric al mercat convencional.

El Govern de Generalitat és molt crític amb la reforma del sector elèctric portada 
a terme pel Govern de l’Estat. Concretament, en el cas de reial decret sobre l’autocon-
sum, es van presentar al·legacions als dos esborranys que es van fer públics i, un cop 
aprovat, es va presentar un requeriment d’incompetència i, posteriorment, davant el seu 
rebuig per part pel Govern Central, un conflicte de competència davant del Tribunal 
Constitucional.

Tot i la dificultat de l’autoconsum, des del Govern de la Generalitat s’han realitzat 
actuacions de promoció facilitant, d’una banda i en la mesura del possible, la tramitació 
de les instal·lacions (cal remarcar la publicació d’una nota informativa per part de la Di-
recció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial el maig de 2014, que el sector ha 
destacat com un element important que va impulsar la realització d’instal·lacions amb la 
modalitat d’autoconsum fins l’entrada en vigor del Reial Decret).
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La promoció s’ha realitzat també amb l’organització de jornades tècniques i actua-
cions de difusió conjuntament amb el sector, abans i després de l’aprovació del reial 
decret. Destacar, en aquest sentit, la jornada d’anàlisi del reial decret organitzada con-
juntament entre l’ICAEN, la Diputació de Barcelona i 14 entitats i associacions empre-
sarials del sector de l’energia, traslladant un missatge d’unitat i de fermesa i expressant 
el rebuig a la política del Govern central contrària al desenvolupament de l’autoconsum 
elèctric.

Impuls a les energies renovables per a usos tèrmics
Aquesta paràlisi del sector de la generació elèctrica amb fonts renovables ha deixat 

molt poc marge al Govern de la Generalitat per potenciar la indústria de les energies 
renovables a Catalunya, a banda de l’actuació des de la vessant jurídica, havent de cen-
trant la seva actuació en la promoció de les energies renovables tèrmiques.

En aquest sentit, el 18 de febrer de 2014, el Govern va aprovar l’Estratègia per pro-
moure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola, una acció liderada per 
la Secretaria del Govern i coordinada amb cinc Departaments (en el seu moment, Presi-
dència, Empresa i Ocupació, Economia i Coneixement, Territori i Sostenibilitat i Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural).

L’Estratègia dóna màxima prioritat als usos tèrmics de la biomassa i l’objectiu en 
l’horitzó de l’any 2020 és valoritzar energèticament 600.000 tones/any de biomassa fo-
restal (172,8 kTep/any), multiplicant per 2,5 el consum de l’any 2013, amb la creació de 
1.900 nous llocs de treball permanents.

El primer any de funcionament de l’Estratègia (2014) va ser força positiu, amb una 
evolució creixent de tots els indicadors i havent superat els objectius establerts per 
aquest any:

– En termes energètics, el consum de biocombustibles sòlids (llenya, estella i pèl·let) 
per a ús tèrmic va augmentar en 21,9 ktep, és a dir, un 35% respecte de 2013.

– Es van instal·lar de l’ordre de 700 noves calderes de biomassa durant l’any 2014.
– El sector del pèl·let també va evolucionar a l’alça, amb l’entrada en funcionament 

d’una nova planta a Santa Coloma de Farners (La Selva) i l’ampliació de la capacitat 
de la planta de Sant Martí d’Albars (Osona), fins a totalitzar una capacitat de producció de 
90.000 tones/any (a 31 de desembre de 2014).

– Les emissions de gasos d’efecte hivernacle es van reduir en 53.510 tones.
Actualment s’està treballant en el balanç de l’Estratègia de l’any 2015.
Les accions en curs i realitzades més destacades en el marc de l’Estratègia són:
– Constitució del Clúster de la Biomassa de Catalunya, que agrupa actualment 25 

empreses del sector i amb la participació de l’ICAEN.
– Creació per part de l’ICAEN, amb el suport del Centre Tecnològic Forestal de Ca-

talunya, del nou portal http://www.biomassacat.cat, un espai web de referència a Cata-
lunya que inclou tota la informació del sector de la biomassa.

– L’any 2015 l’ICAEN va crear l’Observatori de Calderes de Biomassa de Catalu-
nya, una eina per conèixer l’evolució del mercat de la biomassa per a usos tèrmics a 
partir d’una base de dades de les instal·lacions executades i en funcionament. De la in-
formació disponible es pot destacar que en un període de 3 anys (2012 a 2014) s’han 
realitzat a Catalunya 1.833 instal·lacions de calderes de biomassa (140,5MW de potèn-
cia tèrmica total), amb una inversió total propera als 50M€.

– Actuacions de difusió, destacant la col·laboració en l’organització de la Fira de 
Vic, que s’ha dut a terme anualment des de l’any 2012 i que ja està totalment consolida-
da com a Fira de referència del sector.

– L’aprovació de l’Acord de Govern per la instal·lació de 26 calderes de biomassa a 
edificis de la Generalitat de Catalunya. Actualment, l’empresa Infrastructures.cat, està 
redactant els plecs de la licitació, de comú acord amb els cinc Departaments de la Ge-
neralitat concernits.

Una altra de les fonts renovables per a usos tèrmics amb potencial de creixement 
és l’energia geotèrmica, especialment en els usos de baixa temperatura per a la clima-
tització d’edificis amb bombes de calor geotèrmiques. En aquest àmbit s’han realitzat 
tasques de difusió mitjançant la realització de jornades (la darrera el novembre de 2015 
organitzada per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i el Col·legi de Geòlegs de 

http://www.biomassacat.cat/
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Catalunya, amb la participació de l’ICAEN) i l’elaboració i publicació de material tèc-
nic i de difusió per part de l’ICAEN.

La mobilitat elèctrica, l’oportunitat per a la penetració de les energies renovables 
al sector de major consum energètic: el transport

També cal tenir en compte l’aposta del Govern per la mobilitat elèctrica, i en con-
cret, pel cotxe elèctric, com a estratègia d’impuls a les energies renovables.

Catalunya ha d’integrar de la millor forma possible la utilització de les energies re-
novables en el sector del transport que actualment suposa el 40% del consum d’energia 
final de Catalunya i on prop del 97% depèn de derivats del petroli. El 82% del consum 
energètic de la mobilitat de persones i mercaderies té lloc a la carretera.

La penetració de les energies renovables en el transport només és possible, de 
forma massiva, mitjançant la progressiva electrificació del propi transport. La mo-
bilitat elèctrica ofereix la possibilitat d’integrar la generació d’energia elèctrica re-
novable en la mobilitat del país, alhora que, a mig termini, pot esdevenir el sistema 
d’acumulació elèctric descentralitzat que ens permeti afrontar un model de genera-
ció distribuïda.

En aquest sentit, el Govern català va impulsar que Nissan situés a la fàbrica de la 
Zona Franca la producció per a tot el món de la furgoneta e-NV200 que, dos anys des-
prés, és un dels models que més es comercialitza per a la flota del taxi i per al reparti-
ment urbà de mercaderies.

D’altra banda, des del passat mes de setembre, el Govern ha establert la gratuïtat 
dels peatges de les autopistes propietat de la Generalitat per als vehicles elèctrics i la 
possibilitat d’utilitzar el carril BUS-VAO-ECO. Aquesta mesura, en veus del fabricants 
de vehicles com Nissan, Renault i BMW, està revolucionant l’interès per als diversos 
models que existeixen al mercat, de forma que les vendes s’han incrementat substan-
cialment, a un ritme molt superior a com van evolucionar les ventes dels vehicles hí-
brids l’any 2007 i fins a l’actualitat.

Aquesta mesura s’està complementant des de l’ICAEN i amb el lideratge d’Aber-
tis, amb l’impuls a la implementació d’una xarxa de recàrrega ràpida en les principals 
zones de servei de la xarxa viària de gran capacitat de titularitat de la Generalitat, 
en concret la C-33 i la C-32. En aquest sentit, l’ICAEN està impulsant 13 projectes re-
partits per la geografia catalana on es concentra la mobilitat quotidiana. En con-
cret, 6 projectes es corresponen a la xarxa que actualment concentra la gratuïtat dels 
peatges.

Pel que fa al corredor Mediterrani de l’AP7, l’ICAEN treballa amb el projecte que 
lidera AEDIVE (Asociación Empresarial para el Desarrollo de Infraestructures de Ve-
hículo Eléctrico) per a la implementació d’una xarxa de recàrrega en el marc dels cor-
redors transeuropeus.

De cara al 2016, la línia de treball s’ampliarà amb la realització de cursos de forma-
ció en conducció de vehicles elèctrics i amb ajuts a la instal·lació d’infraestructura vin-
culada en edificis en règim de propietat horitzontal per a ciutadans que adquireixin un 
vehicle elèctric.

Finalment, l’ICAEN promourà el 2016 la Taula catalana d’infraestructures de recàr-
rega del vehicle elèctric.

Impuls a la recerca i al desenvolupament i a projectes singulars
Una altra línia d’actuació clau per al desenvolupament de la indústria de les ener-

gies renovables és l’aposta per l’R+D. En aquest sentit, cal fer notar el paper actiu de 
l’Institut de Recerca d’Energia de Catalunya (IREC), del qual la Generalitat forma 
part del patronat, que porta a terme diferents projectes de recerca i de desenvolupa-
ment tecnològic en àmbits com els materials avançats per sistemes solars, la bioener-
gia i els biocombustibles o la integració de renovables a les xarxes elèctriques i als 
edificis.

També s’ha donat suport específic a determinades instal·lacions singulars d’energies 
renovables.

Destaca la participació de l’ICAEN en el capital de la societat Termosolar Borges, SL, 
que va construir i opera la primera planta al món que hibrida la tecnologia solar ter-
moelèctrica i la biomassa per generació d’energia elèctrica (cal vetllar per aquest pro-
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jecte tenint en compte la recent sol·licitud per part d’Abantia, membre de la societat, de 
concurs de creditors voluntari) o el suport i impuls a la xarxa de calor amb biomassa a 
l’Abadia de Montserrat, que va rebre el premi d’Excel·lència Energètica 2015 que atorga 
la pròpia Generalitat de Catalunya, a través de l’ICAEN.

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació relativa als 
permisos d’activitats extractives a l’Argentera (Baix Camp) que havia 
sol·licitat la societat Lemar
314-01686/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20074 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-
01686/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-01687/11 a 314-01689/11.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectiva-
ment constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per 
tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afa-
vorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Pel que fa a l’inici de l’activitat extractiva per part de la societat LEMAR, Masies 
de l’Argentera, en aplicació de la legislació en matèria de mines es va iniciar el tràmit 
que ha de portar a la caducitat del dret miner de l’empresa. En aquest sentit, en data 22 
de gener d’enguany els Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Coneixement 
a Tarragona varen proposar la caducitat de la pedrera LEMAR, al terme Municipal de 
l’Argentera. En data 22 de febrer consta la recepció per part del titular de la pedrera de la 
notificació d’inici de l’expedient de caducitat i en data 23 de març, el director general 
d’Energies, Mines i Seguretat Industrial ha dictat resolució de caducitat

Amb relació al procediment d’informació, en la tramitació d’aquesta activitat ex-
tractiva s’han complert totes les actuacions previstes a la legislació i igualment s’ha do-
nat vista de l’expedient a totes les persones i institucions interessades. A més a més, la 
directora dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Coneixement ha man-
tingut reunions amb l’alcalde de l’Argentera en les que se’l va informar, entre altres co-
ses, de l’inici de la caducitat.

Quant a la relació d’activitats extractives autoritzades, les dades de les comarques 
sol·licitades s’adjunten en document annex.

Finalment, el Govern no té prevista cap actuació envers la quantitat d’activitats ex-
tractives a les comarques tarragonines i especialment la comarca del Baix Camp, ja que 
les legislacions minera, urbanística i ambiental són suficientment rigoroses per garantir 
la seguretat de les persones i el medi ambient.

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que va 
donar a l’Ajuntament de l’Argentera (Baix Camp) i als col·lectius implicats 
amb relació a la caducitat dels permisos per a iniciar activitats extractives
314-01687/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20074 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01686/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats extractives 
autoritzades i en funcionament al Baix Camp, l’Alt Camp, el Priorat, la 
Conca de Barberà, el Baix Penedès i el Tarragonès
314-01688/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20074 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01686/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes 
davant l’acumulació d’activitats extractives a les comarques tarragonines, 
especialment al Baix Camp
314-01689/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20074 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01686/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents de protecció 
civil en actiu
314-01692/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20898 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01692/11, us trameto, 
en document annex, la informació facilitada per la Direcció General de Protecció Civil.

Barcelona, 12 d’abril de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
En el model de protecció civil espanyol no és prevista l’existència d’agents de pro-

tecció civil. Consegüentment, no n’hi ha en cap comunitat autònoma. El que va preveu-
re la normativa general bàsica de protecció civil i, posteriorment, altres específiques 
que la desenvolupen, són els voluntaris de Protecció Civil, que representen la incorpora-
ció de la societat civil a les activitats de protecció civil a través del voluntariat.

A Catalunya, com en les altres comunitats, els voluntaris s’articulen en associacions 
de voluntaris d’àmbit local que es vinculen als ajuntaments a través de la corresponent 
autorització de l’alcalde o alcaldessa que els donarà les directrius corresponents en rela-
ció amb els plans de Protecció Civil del municipi. Aquestes associacions i els voluntaris 
que les composen han d’estar inscrits en el registre que a tal efecte va crear la Generalitat.



BOPC 111
22 d’abril de 2016

1.25.15. Preguntes per escrit 45 

Per tant, la seva existència en el municipi ve determinada perquè hi hagi persones 
que, voluntàriament, es vulguin associar i que, alhora, obtinguin l’autorització de l’ajun-
tament respectiu.

Així, a Catalunya hi ha registrades 107 associacions i 1.298 voluntaris, que es distri-
bueixen territorialment de la manera següent: 

Territori Nombre d’associacions Nombre de voluntaris

Alt Pirineu i Aran 1 12

Barcelona 36 350

Catalunya central 13 107

Girona 33 455

Lleida 5 71

Tarragona 12 222

Terres de l’Ebre 7 81

La Direcció General de Protecció Civil disposa del Mapa de recursos de Protecció 
Civil, interactiu d’us per a la gestió de situacions de risc i d’emergències, en el qual es-
tan incorporades, com a serveis municipals mobilitzables, les associacions de voluntaris 
inscrites al registre esmentat.

No hi ha cap previsió de convocar places d’agents de protecció civil, atès que aques-
ta figura no existeix, tal com s’ha exposat anteriorment.

Finalment, no hi ha cap estudi relatiu al nombre de voluntaris de Protecció Civil ne-
cessari, ni la seva distribució territorial. El caràcter de voluntariat i la seva adscripció a 
l’àmbit local no ho fan compatible amb establir un model limitatiu que coarti la voluntat 
de lliure associacionisme de la ciutadania, i les decisions de les autoritats local, que són 
sobiranes.

Joan Delort Menal, director general de Protecció Civil

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els atacs al Cos de 
Mossos d’Esquadra en les xarxes socials
314-01726/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20899 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-01726/11, 314-
01727/11 i 314-01728/11, us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, s’ha considerat con-
venient de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, propor-
cionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

L’opinió sobre el fet que el cos de Mossos d’Esquadra sigui objecte d’atacs a les xar-
xes socials que embruten la imatge del cos i dels seus membres no pot ser una altra que 
estar profundament en contra d’aquests tipus d’actituds. Per aquesta raó, en tenir co-
neixement d’una possible comissió d’un delicte contra algun membre de la Policia de 
la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) o contra qualsevol altra persona, s’actua 
amb fermesa, es recava informació per identificar els presumptes responsables, s’incoen 
diligències i es posen els fets en coneixement de les autoritats judicials.

Pel que fa al recolzament al cos, l’Assessoria Jurídica del Departament d’Interior 
exerceix la defensa jurídica en matèria penal de les persones membres del cos de Mos-
sos d’Esquadra.

Quant a les accions judicials preses, assenyalar que els darrers dos anys es van de-
tectar a les xarxes socials diversos comentaris greument ofensius i injuriosos contra la 
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra aprofitant el ressò social de dos fets trà-
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gics: l’envestida que el 31 de desembre de 2014 va patir un cotxe policial que es trobava 
de servei a una gasolinera de la Fuliola (Urgell) i que va provocar la mort d’un agent i 
ferides greus a un altre, i l’atropellament mortal d’un agent de trànsit que estava de ser-
vei el 31 de gener de 2015 a Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental).

En relació amb l’envestida contra la dotació policial de la Fuliola, la PG-ME, en 
detectar els comentaris ofensius a la xarxa, va preservar la informació per tal d’iniciar 
les indagacions sobre la seva autoria. Paral·lelament, un sindicat policial va presentar 
una denúncia al Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Lleida. Un cop es va te-
nir coneixement que el cas havia recaigut al Jutjat d’Instrucció número 3 de Lleida, la 
 PG-ME s’hi va adreçar per coordinar la investigació sobre tres perfils d’usuaris que ha-
vien penjat comentaris greument ofensius, amb l’objectiu de determinar la identitat dels 
seus administradors. Segons va apreciar el jutjat, els comentaris podrien constituir un 
delicte d’injúries. Així, els agents dels Mossos d’Esquadra de la Regió Policial de Po-
nent van iniciar una investigació que va permetre identificar dos individus que havien 
fet comentaris pejoratius: un jove de 22 anys i un menor, ambdós de nacionalitat espa-
nyola i veïns de Lleida i d’Arbeca, que van reconèixer ser els propietaris dels perfils des 
dels quals es van fer els comentaris injuriosos.

Juntament amb el Jutjat d’Instrucció número 3 de Lleida i la Fiscalia de Menors es 
va acordar prendre’ls declaració com a investigats. El jove major d’edat va declarar el 
passat 1 de març i el menor d’edat ho va ver el dia 18 de març. La investigació continua 
oberta i no es descarten noves identificacions.

Per últim, pel que fa a l’atropellament de Sant Quirze del Vallès, la PG-ME, en el 
moment de detectar els comentaris ofensius, va obrir d’ofici un atestat, que es va lliurar 
al jutjat de guàrdia de Barcelona el febrer de 2015. En l’atestat, la PG-ME va denun-
ciar per un presumpte delicte contra les institucions de l’Estat 30 perfils de les xarxes 
socials, aportant la identificació de 9 persones. El Jutjat d’Instrucció 26 de Barcelona, 
hores d’ara, ja ha agafat declaració a 8 de les 9 persones identificades. La investigació 
policial segueix oberta per aconseguir identificar la resta de persones.

Barcelona, 12 d’abril de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme 
davant els atacs al Cos de Mossos d’Esquadra en les xarxes socials
314-01727/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20899 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01726/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions judicials 
empreses per a protegir el Cos de Mossos d’Esquadra dels atacs que 
reben a les xarxes socials
314-01728/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20899 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01726/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’algun pla 
d’equipaments policials i de prevenció
314-01729/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21792 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01729/11, us trameto, en 
document annex, la informació facilitada per la Direcció de Serveis.

Barcelona, 12 d’abril de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a la 
reunió del Comitè de Seguretat i Salut
314-01767/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21798 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01767/11 us informo del 
següent:

El Govern de la Generalitat no té cap competència sobre els treballadors de l’admi-
nistració general de l’Estat a Catalunya.

Barcelona, 14 d’abril de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prohibició de la 
convocatòria d’un acte del grup ultramasclista El Retorn dels Reis a 
Barcelona, el 6 de febrer de 2016
314-02049/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20900 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-02049/11, 314-
02050/11, 314-02051/11, 314-02052/11 i 314-02053/11, us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, s’ha considerat con-
venient de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, propor-
cionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

D’acord amb la informació que m’aporten els responsables, la Policia de la Genera-
litat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) va tenir coneixement de la convocatòria de la reu-
nió a què referència la pregunta el dia 4 de febrer de 2016. La convocatòria s’havia difós 
des de la pàgina web www.returnofkings.com, de contingut radical de caràcter misogin 
i masclista, era a nivell mundial i afectava unes 160 ciutats. A l’Estat espanyol, les con-
centracions s’havien anunciat a Granada i a Barcelona. L’objectiu de les trobades era ex-
pandir aquest col·lectiu, creant franquícies locals que rebrien el nom de «Tribus».

www.returnofkings.com
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La convocatòria no havia estat comunicada a l’Administració, sinó que es va detec-
tar pel seu ressò a les xarxes socials.

El mateix dia 4 de febrer, la PG-ME va iniciar la investigació i va comunicar els fets 
al Servei de delictes d’odi i discriminació de la Fiscalia provincial de Barcelona.

A causa de la transcendència mediàtica de la convocatòria i el posicionament social 
majoritari en contra de la trobada, a Barcelona va ser desconvocada mitjançant la ma-
teixa web.

De forma preventiva, el dia 6 de febrer la PG-ME va realitzar un dispositiu per tal 
d’identificar els promotors de l’acte i constatar la possible realització de fets delictius. 
No obstant, tal i com s’havia anunciat, aquesta trobada no es va arribar a celebrar i, per 
tant, no va ser possible identificar cap persona relacionada amb Return of Kings.

A nivell policial, en coordinació amb la Fiscalia, es segueixen les tasques d’investi-
gació i les gestions per identificar-ne els promotors a Catalunya. A hores d’ara no es té 
coneixement que s’hagi pogut constituir cap «Tribu» vinculada a Return of Kings amb 
activitat a Catalunya.

Per lluitar específicament contra aquests tipus de violència el Departament d’Inte-
rior va elaborar el Pla de seguretat i atenció a les víctimes de violència masclista. El Pla 
preveu el desenvolupament del model policial d’atenció a les víctimes al territori; les 
accions previstes per els anys 2015-2018 van ser presentades el passat mes de setembre.

Finalment, assenyalar que s’actuarà d’ofici en cas que es constati l’existència d’un 
acte delictiu o qualsevol acte d’incitació a l’odi o la violència contra les dones. Igual-
ment, en cas de tenir coneixement de la possible comissió d’un delicte difós a través de 
twitter o de qualsevol altra xarxa social, s’actuarà d’ofici o s’investigaran les denúncies 
presentades per identificar els presumptes responsables, protegir les víctimes i posar els 
fets en coneixement de les autoritats judicials.

Barcelona, 12 d’abril de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència i el grau 
d’implantació del grup ultramasclista El Retorn dels Reis
314-02050/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20900 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02049/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les eines que té per a 
lluitar contra la violència de grups ultramasclistes com El Retorn dels Reis
314-02051/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20900 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02049/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació d’ofici en cas 
de delicte en la convocatòria del grup ultramasclista El Retorn dels Reis a 
Barcelona, el 6 de febrer de 2016
314-02052/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20900 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02049/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació d’ofici en cas 
de comentaris delictius en xarxes socials
314-02053/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20900 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02049/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
requeriments enviats a establiments comercials el 2014 pel fet de no 
retolar en català
314-02058/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21793 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-
02058/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-02059/11 a 314-02067/11.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectiva-
ment constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per 
tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afa-
vorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El Codi de Consum de Catalunya (Llei 22/2010, del 20 de juliol) estableix la protec-
ció dels drets i els interessos lingüístics de les persones consumidores i tipifica com a in-
fracció, expressament, «vulnerar els drets lingüístics de les persones consumidores o 
incomplir les obligacions en matèria lingüística que estableix la normativa» (article 331-6).

Concretament, l’article 128-1 estableix la informació que les persones consumidores 
tenen dret a rebre en català i inclou, entre altres, la informació de caràcter fix (rètols ex-
teriors i interiors). El concepte de no retolació en català no hi està recollit expressament.

Així, les dades de què disposa l’Agència Catalana del Consum fan referència a les 
infraccions en matèria de vulneració dels drets lingüístics de les empreses amb activitat 
a Catalunya.

El 2014 i el 2015 el Govern no va fer cap requeriment a empreses per no retolar en 
català.

Amb relació a les sancions en matèria de vulneració de drets lingüístics, el Govern 
sanciona les empreses que han comès una infracció a Catalunya amb independència 
d’on tinguin l’adreça social (que pot ser fora de Catalunya).

S’adjunta en document annex tota la informació sol·licitada.

Barcelona, 15 d’abril de 2016
Jordi Baiget i Cantons , conseller d’Empresa i Coneixement

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’establiments 
que han estat sancionats el 2014 pel fet de no retolar en català
314-02059/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21793 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02058/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les sancions 
imposades a establiments el 2014 pel fet de no retolar en català
314-02060/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21793 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02058/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import recaptat per les 
sancions imposades a establiments el 2014 pel fet de no retolar en català
314-02061/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21793 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02058/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
requeriments enviats a establiments comercials el 2015 pel fet de no 
retolar en català
314-02062/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21793 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02058/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’establiments 
que han estat sancionats el 2015 pel fet de no retolar en català
314-02063/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21793 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02058/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les sancions 
imposades a establiments el 2015 pel fet de no retolar en català
314-02064/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21793 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02058/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import recaptat per les 
sancions imposades a establiments el 2015 pel fet de no retolar en català
314-02065/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21793 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02058/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’establiments 
que tenen un expedient sancionador en tràmit pel fet de no retolar en 
català
314-02066/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21793 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02058/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients 
sancionadors pel fet de no retolar en català que s’han obert a instància de 
particulars o entitats
314-02067/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21793 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02058/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els compromisos 
econòmics de l’acord signat amb el Govern xinès per a crear a Barcelona 
un centre de medicina tradicional xinesa
314-02139/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20075 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-
02139/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-02140/11 a 314-02143/11.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectiva-
ment constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per 
tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afa-
vorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El passat mes de gener la Generalitat de Catalunya va signar amb el Govern de Pe-
quín un acord per impulsar la creació del primer Centre de Medicina Tradicional xinesa 
fora de l’Àsia.

La signatura d’aquest acord no comporta cap compromís econòmic per a la Genera-
litat. Tampoc no existeix cap compromís en cessió d’equipaments o terrenys per part del 
Govern català. L’acord contempla la cessió d’un espai temporal a l’edifici de l’Agència 
per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ), per tal que el grup promotor del projecte 
pugui endegar-lo.

A banda, ACCIÓ es compromet a ajudar al grup promotor a trobar un espai físic de-
finitiu on establir el seu centre, sigui aquest espai de titularitat pública o privada.
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Aquest Centre de Medicina Tradicional formarà part de l’European Development 
and Promotion Center of Traditional Chinese Medicine, entitat que agruparà les fun-
cions hospitalària, educativa, de recerca, cultural i legal del nou centre. El titular d’a-
quest centre serà la Beijing Administration of Traditional Chinese Medicine, entitat de-
penent del Govern de la ciutat de Pequín.

Per al curs 2016-2017, en el marc de la programació universitària de Catalunya i a 
proposta de la Universitat de Barcelona (UB), mitjançant l’Acord de la Junta del Consell 
Interuniversitari de Catalunya de data 1 d’octubre de 2015 s’ha previst la inclusió del 
màster universitari en medicina tradicional xinesa, de caràcter interuniversitari amb la 
Universitat Pompeu Fabra (UPF) i en col·laboració amb la Beijing University of Chinese 
Medicine.

Aquest màster universitari, de 120 crèdits ECTS (dos anys de durada), s’impartirà 
en modalitat presencial a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i a la 
Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra, amb un 
règim de dedicació que podrà ser a temps complet i a temps parcial, i íntegrament en 
anglès. Per raó del seu caràcter interuniversitari, aquest màster comportarà la mobili-
tat d’estudiants i/o de professorat entre les universitats participants. Està previst que els 
estudiants es desplacin quatre mesos a la Beijing University of Chinese Medicine per 
realitzar el pràcticum.

El màster universitari en medicina tradicional xinesa va adreçat a persones llicen-
ciades i graduades en medicina, atès que es requereixen coneixements bàsics assolits en 
aquests estudis anteriors, i té un enfocament professionalitzador, amb la finalitat de pro-
porcionar a les persones llicenciades o graduades en medicina les competències neces-
sàries per poder exercir l’atenció clínica als pacients segons els principis de la medicina 
tradicional xinesa.

En finalitzar el màster, aquells estudiants, llicenciats o graduats prèviament en me-
dicina que l’hagin superat satisfactòriament obtindran un títol oficial a l’Estat espanyol.

No obstant, s’oferirà la possibilitat de cursar un determinat nombre de mòduls que 
integren el màster universitari a persones que provinguin d’altres branques sanitàries. 
Se’ls informarà que no podran obtenir el títol oficial de màster universitari atès que no 
hauran cursat la totalitat dels seus crèdits.

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Jordi Baiget i Cantons , conseller d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els compromisos de 
cessió de terrenys o equipaments segons l’acord signat amb el Govern 
xinès per a crear a Barcelona un centre de medicina tradicional xinesa
314-02140/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20075 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02139/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la titularitat del centre de 
medicina tradicional xinesa que es farà a Barcelona
314-02141/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20075 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02139/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les titulacions dels nous 
estudis de medicina tradicional xinesa
314-02142/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20075 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02139/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la titulació que es 
requerirà per a poder cursar els nous estudis de medicina tradicional 
xinesa
314-02143/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20075 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02139/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase de construcció de 
les promocions d’habitatges de protecció oficial de l’Institut Català del Sòl 
a Barcelona
314-02193/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20696 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02193/11 us informo del 
següent:

Actualment es troben en construcció 2 promocions d’habitatges, són les següents:

Promoció: Trinitat Nova, Bloc D escales C, D, E, F i G
N. habitatges: 65 habitatges
Tipologia: règim de compravenda, protecció oficial i remodelació de Barris.
Data inici d’obres:30/09/2014
Data previsió finalització d’obres:30/09/2016
Fase de construcció: tancaments i acabaments exteriors

Promoció: Colònia Castells, 2a fase B.
N. habitatges: 34 habitatges
Tipologia: habitatges destinats al reallotjament dels afectats de Colònia Castells.
Data inici d’obres: 18/06/2014
Data previsió finalització d’obres: 18/05/2016
Fase de construcció: finalitzat el 98,07% de la construcció.

A 31 de desembre de 2015 es trobaven en construcció les mateixes promocions que 
actualment:

Promoció: Trinitat Nova, Bloc D escales C, D, E, F i G
N. habitatges: 65 habitatges
Tipologia: règim de compravenda, protecció oficial i remodelació de Barris.
Data inici d’obres:30/09/2014
Data previsió finalització d’obres:30/09/2016
Fase de construcció: tancaments i acabaments exteriors

Promoció: Colònia Castells, 2a fase B.
N. habitatges: 34 habitatges
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Tipologia: habitatges destinats al reallotjament dels afectats de Colònia Castells.
Data inici d’obres: 18/06/2014
Data previsió finalització d’obres: 18/05/2016
Fase de construcció: finalitzat el 96,86% de la construcció.

A 31 de desembre de 2014 es trobaven en construcció 4 promocions d’habitatges.

Promoció: Trinitat Nova, Bloc D escales A
N. habitatges: 13 habitatges
Tipologia: règim de compravenda, protecció oficial i remodelació de barris.
Data inici d’obres: 13/05/2013
Data previsió finalització d’obres: 28/04/2015
Fase de construcció: Instal·lacions

Promoció: Trinitat Nova, Bloc D escales B
N. habitatges: 25 habitatges
Tipologia: règim de compravenda, protecció oficial i remodelació de barris.
Data inici d’obres: 13/11/2013
Data previsió finalització d’obres:30/10/2015
Fase de construcció: aïllaments i tancaments

Promoció: Trinitat Nova, Bloc D escales C,D,E,F i G
N. habitatges: 65 habitatges
Tipologia: règim de compravenda, protecció oficial i remodelació de Barris.
Data inici d’obres:30/09/2014
Data previsió finalització d’obres:30/09/2016
Fase de construcció: fonaments i estructura

Promoció: Colònia Castells, 2a fase B.
N. habitatges: 34 habitatges
Tipologia: habitatges destinats al reallotjament dels afectats de Colònia Castells.
Data inici d’obres: 18/06/2014
Data previsió finalització d’obres: 18/05/2016
Fase de construcció: finalitzat el 21,87% de la construcció.

A 31 de desembre de 2013 havia en construcció 1 promoció d’habitatges:

Promoció: Trinitat Nova, Bloc D escales A
N. habitatges: 13 habitatges
Tipologia: regim de compravenda, protecció oficial i remodelació de barris.
Data inici d’obres: 13/05/2013
Data previsió finalització d’obres: 28/04/2015
Fase de construcció: Estructura i tancaments

A 31 de desembre de 2013 l’Incasòl no tenia cap obra en marxa.

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions 
d’habitatges de protecció oficial de l’Institut Català del Sòl que s’han 
iniciat del 2011 ençà
314-02194/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20697 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02194/11 us informo del 
següent:
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L’Incasòl no ha iniciat la construcció de cap promoció d’habitatges el 2015.
Des de l’any 2011 l’Incasòl ha iniciat la construcció de 4 promocions de protecció 

oficial.

2013 - Primer semestre
Promoció: Trinitat Nova, Bloc D escales A
Nº habitatges: 13 habitatges
Tipologia: règim de compravenda, protecció oficial i remodelació de barris.
Data inici d’obres: 13/05/2013
Data previsió finalització d’obres: 28/04/2015

2013 - Segon semestre
Promoció: Trinitat Nova, Bloc D escales B
N. habitatges: 25 habitatges
Tipologia: règim de compravenda, protecció oficial i remodelació de barris.
Data inici d’obres: 13/11/2013
Data previsió finalització d’obres:30/10/2015

2014 - Primer semestre
Promoció: Colònia Castells, 2a fase B.
N. habitatges: 34 habitatges
Tipologia: habitatges destinats al reallotjament dels afectats de Colònia Castells.
Data inici d’obres: 18/06/2014
Data previsió finalització d’obres: 18/05/2016

2014 - Segon semestre
Promoció: Trinitat Nova, Bloc D escales C,D,E,F i G
N. habitatges: 65 habitatges
Tipologia: règim de compravenda, protecció oficial i remodelació de Barris.
Data inici d’obres:30/09/2014
Data previsió finalització d’obres:30/09/2016

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions 
d’habitatges de protecció oficial de la Generalitat que s’han acabat del 
2012 ençà
314-02195/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02195/11 us informo del 
següent:

Des de 2012 l’Incasòl ha finalitzat les promocions d’habitatges de protecció oficial 
següents:

2015 - Primer semestre
Promoció: Trinitat Nova, Bloc D escales A
N. habitatges: 13 habitatges
Tipologia: règim de compravenda, protecció oficial i remodelació de barris.
Data inici d’obres: 13/05/2013
Finalització d’obres: 28/04/2015

2015 - Segon semestre
Promoció: Trinitat Nova, Bloc D escales B
N. habitatges: 25 habitatges
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Tipologia: règim de compravenda, protecció oficial i remodelació de barris
Data inici d’obres: 13/11/2013
Finalització d’obres:30/10/2015

2012 - Primer semestre
Promoció: Trinitat Nova, Bloc G 1a fase
N. habitatges: 45 habitatges
Tipologia: règim de compravenda, protecció oficial i remodelació de barris
Data inici d’obres: 26/01/2010
Finalització d’obres: 20/02/2012

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions 
d’habitatges de protecció oficial de l’Institut Català del Sòl a Barcelona a 
les quals han atorgat la llicència d’obres del 2011 ençà
314-02197/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20699 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02197/11 us informo del 
següent:

A Barcelona, des de l’any 2011, fins a l’actualitat, s’ha atorgat per part de l’Incasòl, 
la llicència d’obres a promocions d’habitatges de protecció oficial següents:

2011 - Segon semestre
Promoció: Trinitat Nova, Bloc I
N. habitatges: 76 habitatges
Tipologia: règim de compravenda, protecció oficial i remodelació de barris.
Operador: INCASÒL
Data llicència d’obres: 19/09/2011
Data inici d’obres: sense previsió
Finalització d’obres: sense previsió

2013 - Primer semestre
Promoció: Colònia Castells, 2a fase B.
N. habitatges: 34 habitatges
Tipologia: habitatges destinats al reallotjament dels afectats de Colònia Castells.
Operador: INCASÒL
Data llicència d’obres: 23/10/2009 prorrogada amb data 24/04/2013
Data inici d’obres: 18/06/2014
Data previsió finalització d’obres: 18/05/2016

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de plantes 
dessalinitzadores que vol construir
314-02198/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20700 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02198/11 us informo del 
següent:

El Pla de Gestió (2016-2021), en tràmit d’aprovació, no preveu la construcció de no-
ves dessalinitzadores.

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’endeutament financer 
de l’Institut Català del Sòl i de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per la 
promoció i la construcció d’habitatges a Barcelona en el període 2011-2014
314-02211/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20701 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

 A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02211/11 us informo del 
següent:

Pel que fa a l’Incasòl, els anys 2011, 2012, 2013 i 2014 no s’ha signat cap préstec hi-
potecari per a la construcció d’habitatges a la ciutat de Barcelona.

El 21 d’abril de 2010 va signar el préstec hipotecari de la promoció de 125 habitat-
ges anomenada Gran Via - Química per un import de 8.004.818,35 €. Les disposicions 
d’aquest préstec van ser les següents:

– Exercici 2010: 6.804.095,60 €
– Exercici 2011: 1.200.722,75 €
El 23 de novembre de 2010 va signar el préstec de finançament parcial de l’opera-

ció urbanística de remodelació del conjunt urbà de la Colònia Castells per un import de 
60.000.000,00 € i la construcció de 124 habitatges. Les disposicions d’aquest préstec 
van ser les següents:

– Exercici 2010: 0 €
– Exercici 2011: 15.076.923,08 €
– Exercici 2012: 23.369.230,77 €
El període de disposició d’aquest préstec es va tancar en data 23 de novembre de 

2012 amb un import de capital viu de 38.446.153,85 €.
Com ja s’ha respòs en legislatures anteriors, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 

tot i que aquest Departament no és el competent, no realitza promocions d’habitatges de 
protecció oficial.

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute de l’Agència 
Catalana de l’Aigua amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona en data del 31 
de desembre de 2015
314-02213/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20702 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02213/11 us informo del 
següent:

A 31 de desembre de 2015 l’ACA tenia un deute amb l’AMB de 4.330.882,01 €. Ac-
tualment aquest import ja s’ha transferit a l’AMB.

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de construir 
nous ecoparcs
314-02218/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21451 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02218/11 us informo del 
següent:

El conjunt del context de la gestió de residus ha patit canvis significatius en els dar-
rers anys, tant pel que fa als tipus i quantitats de residus generats i als seus cicles de ges-
tió com als actors del sistema. Alhora, el creixement progressiu del sector dels residus, 
la diversificació de la seva oferta i els canvis en les eines de gestió ha comportat una 
multiplicitat d’interaccions. D’altra banda, la previsible finalització dels mercats de re-
cursos a baix preu motiva un canvi d’escenari que, a curt termini, farà de la gestió dels 
residus un dels pilars de les polítiques d’ús eficient dels recursos.

En aquest marc, l’Agència de Residus de Catalunya elabora, per al període 2013-
2020, nous instruments de planificació que pretenen respondre a tots aquests reptes. En 
aquesta etapa, l’instrument bàsic serà el Programa general de prevenció i gestió de resi-
dus i recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20) i, pel que fa a les infraestructures, 
el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalu-
nya 2013-2020 (PINFRECAT20).

Els dos instruments de planificació indicats es troben en fase d’aprovació, després 
del tràmit d’informació pública i rebuda de les al·legacions. Pel que fa a les inversions 
per a futurs ecoparcs i altres plantes es pot consultar la memòria econòmica del 
PINFRECAT20 al web de l’Agència de Residus de Catalunya1, tot i que us informo que 
actualment es troba en fase de construcció la planta de tractament de la fracció resta de 
Pedret i Marça (Alt Empordà) i en fase d’adjudicació, la planta de tractament de resta 
de Montoliu de Lleida (Segrià).

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

1.  http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/planificacio/pla_territorial_sectorial_dinfraestructures_
de_gestio_de_residus/pinfrecat20/pinfrecat20_novembre15/Documents_del_pla/5_Memoria-economica.pdf

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/planificacio/pla_territorial_sectorial_dinfraestructures_de_gestio_de_residus/pinfrecat20/pinfrecat20_novembre15/Documents_del_pla/5_Memoria-economica.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/planificacio/pla_territorial_sectorial_dinfraestructures_de_gestio_de_residus/pinfrecat20/pinfrecat20_novembre15/Documents_del_pla/5_Memoria-economica.pdf
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les expropiacions 
iniciades o en procés de tràmit a Barcelona i sobre la previsió de costos 
per al 2014 i el 2015
314-02219/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20703 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02219/11 us informo del 
següent:

Durant els anys 2014 i 2015 no s’ha iniciat cap expedient expropiador a la ciutat de 
Barcelona, encara que sí s’han generat obligacions econòmiques per aquestes dates, to-
tes elles corresponents a projectes d’infraestructures ferroviàries ja iniciats, principal-
ment a la línies 9 i 5 de metro.

En l’Annex I us trameto la relació de les estacions de metro que han generat obliga-
cions econòmiques, amb indicació de la línia de metro a què correspon i l’import de les 
indemnitzacions generades, ja sigui en concepte d’expropiació, ocupació temporal o im-
posició de servituds, així com el semestre i any en què s’han fet efectives.

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estació Ernest Lluch de 
la línia 5 del metro
314-02220/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21452 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02220/11 us informo 
del següent:

Les obres relatives a la infraestructura de l’estació de metro d’Ernest Lluch de l’L5 
dels FMB, amb un cost total d’execució de 57 M€, van iniciar-se el mes de juny de 2006 
i van finalitzar el gener de 2012 amb l’entrada en servei de les actuacions de reurbanit-
zació dels àmbits afectats als municipis de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat.

Per tal de posar en servei la futura estació de metro resten pendents les obres d’ar-
quitectura i instal·lacions del recinte executat. El projecte corresponent marca un pres-
supost de licitació d’aquestes obres de 12 M€, IVA inclòs, amb un termini d’execució de 
15 mesos.

El calendari d’execució de les obres el podrà establir a continuació, en funció de les 
disponibilitats pressupostàries vigents.

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les finques de la 
Generalitat cedides a l’Ajuntament de Barcelona en el període 2011-2015
314-02222/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21814 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02222/11 us informo 
del següent:

En quadre annex, el diputat sol·licitant trobarà la informació que demana.

Barcelona, 14 d’abril de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les finques de 
l’Ajuntament de Barcelona cedides a la Generalitat en el període 2011-2015
314-02223/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21815 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02223/11 us informo del 
següent:

La Generalitat de Catalunya no ha acceptat la cessió del domini de cap finca propie-
tat de l’Ajuntament de Barcelona, des de l’any 2011 fins l’any 2015.

No obstant això, l’Ajuntament de Barcelona ha constituït a favor de la Generalitat 
de Catalunya drets reals de superfície i drets d’ús sobre diverses finques de la seva pro-
pietat. S’adjunta al respecte un llistat d’aquestes finques, on s’indica l’ús inicial i la seva 
ubicació, des de l’any 2011 fins l’any 2015.

Barcelona, 14 d’abril de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dates d’inici i 
finalització de la promoció de l’Institut Català del Sòl a la Colònia Castells, 
de Barcelona
314-02235/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20704 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02235/11 us informo del 
següent:

Les fases pendents de la promoció Colònia Castells són les parcel·les UP-A2 i UP-D 
(18 habitatges) i la fase 2B-2 (14 habitatges). La data d’inici i finalització depèn de la de-
cisió municipal.

Pel que fa a les diferents fases de la promoció Colònia Castells us informo del se-
güent:
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– Estat d’execució de les diferents fases de la promoció Colònia Castells de l’IN-
CASÒL a la ciutat de Barcelona al febrer d’enguany (que era el mateix que a data 
31/12/2015).

Colònia Castells 1a fase, 58 habitatges: acabada
Colònia Castells 2a fase B, 34 habitatges: en execució.
Colònia Castells parcel·les UP-A2 i UP-D, 18 habitatges: segons calendari Ajuntament
Colònia Castells fase 2B-2, 14 habitatges: segons calendari Ajuntament

– Calendari d’execució previst:

Colònia Castells 2a fase B, 34 habitatges:
Data inici d’obres: 18/06/2014
Data previsió finalització d’obres: 18/05/2016

Colònia Castells parcel·les UP-A2 i UP-D, 18 habitatges:
Data prevista de inici: segons calendari Ajuntament
Data prevista de finalització: segons calendari Ajuntament

Colònia Castells fase 2B-2, 14 habitatges
Data prevista de inici: segons calendari Ajuntament
Data prevista de finalització: segons calendari Ajuntament

– Nivell d’inversió realitzat a febrer d’enguany (que era el mateix que a data 
31/12/2015).

1r semestre 2006: 71.940,64 €
2n semestre 2006: 268.577,08 €
1r semestre 2007: 822.136,49 €
2n semestre 2007: 1.921.825,10 €
1r semestre 2008: 2.867.230,42 €
2n semestre 2008: 152.969,52 €
1r semestre 2009: 360.717,80 €
2n semestre 2009: 1.125.182,44 €
1r semestre 2010: 96.541,76 €
2n semestre 2010: 37.675,33 €
1r semestre 2011: 28.890,87 €
2n semestre 2011: 50.357,36 €
1r semestre 2012: 340.556,44 €
2n semestre 2012: 7.728,85 €
1r semestre 2013: 33.695,00 €
2n semestre 2013: 0,00 €
1r semestre 2014: 23.729,58 €
2n semestre 2014: 605.762,59 €
1r semestre 2015: 1.367.360,63 €
2n semestre 2015: 800.283,57 €
1r semestre 2016: 11.575,04 €

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de la cua de 
maniobres de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a la plaça de 
Catalunya de Barcelona
314-02236/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20705 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02236/11 us informo del 
següent:

El Pla Director d’Infraestructures del transport públic col·lectiu de la regió metropo-
litana de Barcelona 2011-2020 (PDI) no preveu la nova cua de maniobres a l’estació de 
Plaça Catalunya dels FGC com a actuació a executar de manera independent, sinó com 
a part d’una actuació més global de perllongament de la línia cap al Vallès.

El PDI 2011-2020 preveu que el projecte d’aquest perllongament de la línia d’FGC 
des de l’estació de Plaça Catalunya en direcció a la comarca del Vallès Occidental esti-
gui redactat l’any 2020.

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contaminació acústica 
a l’àrea metropolitana de Barcelona el 2015
314-02238/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20706 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02238/11 us informo del 
següent:

Pel que fa a l’avaluació i gestió del soroll ambiental de l’àrea metropolitana, d’acord 
amb allò previst a la normativa vigent, les entitats locals de més de 100.000 habitants 
formen aglomeració, i els titulars de les infraestructures viàries on se sobrepassen 3 
milions de vehicles l’any, i les ferroviàries on se sobrepassen 30.000 circulacions l’any, 
han d’elaborar, aprovar i posar a disposició de la població mapes estratègics de soroll 
(MES). Els MES són instruments que donen informació de la població que hi ha expo-
sada a determinats nivells de soroll.

Els MES, on es pot trobar la informació sol·licitada, es poden consultar a la web del 
Departament de Territori i Sostenibilitat.

Al llarg del 2015 el Departament de Territori i Sostenibilitat ha do-
nat suport als municipis de l’àrea metropolitana que formen les aglomeracions 
Barcelonès I, Barcelonès II, Baix Llobregat I, Baix Llobregat II, Vallès Occidental I i 
Vallès Occidental II per elaborar els MES.

Els mapes mostren que, amb caràcter general a l’àrea metropolitana, la font de so-
roll més significativa és el trànsit de vehicles.

Els MES serveixen de base per a l’elaboració dels plans d’acció que són instruments 
per a la prevenció, recuperació i millora de la qualitat acústica. Durant l’any 2016 s’han 
d’aprovar els plans d’acció de totes les aglomeracions i infraestructures.

Al Govern li correspon impulsar, donar assistència i aprovar els mapes estratègics 
de soroll i els plans d’acció de les aglomeracions, però la seva realització és competèn-
cia dels municipis. Des de la Direcció General de Qualitat Ambiental s’està col·laborant 
amb tots els municipis que formen aglomeració, prestant suport tècnic per establir me-
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todologies o fer mesuraments de nivells de soroll que permetin disposar de dades neces-
sàries per a la realització dels MES i els corresponents plans d’acció.

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els nivells de diòxid de 
carboni a l’àrea metropolitana de Barcelona el 2015
314-02239/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20707 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02239/11 us informo del 
següent:

Els inventaris d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH), que inclouen 
l’emissió de CO2 i de la resta de gasos (òxid nitròs-N2O, metà-CH4, hidrofluorocar-
burs-HFC, perfluorocarburs-PFC i hexafluorur de sofre-SF6) els elabora el Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

Aquests es fan seguint les directrius internacionals que marca l’IPCC (Intergovern-
mental Panel on Climate Change) de les Nacions Unides.

Les últimes dades disponibles que han estat facilitades per aquest organisme són 
les corresponents a l’any 2013 i pel que fa al conjunt de Catalunya la informació sobre 
les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a l’any 2013 es pot consultar al web de 
l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC). Es pot consultar un resum de l’evolució 
de les emissions a Catalunya entre 1990 i 2013 en el document: Evolució de les emissi-
ons Catalunya GEH 1990-2013, així com el document Cinquè informe de progrés a Ca-
talunya sobre els objectius de Kyoto per consultar el compliment de Catalunya amb els 
objectius del Protocol de Kyoto.

Les emissions totals de GEH l’any 2013 a Catalunya han estat les que us relaciono a 
l’annex I.

Tanmateix, aquest any, el Ministeri, juntament amb les dades pel conjunt de Cata-
lunya, també ha subministrat les dades de les emissions dels diferents GEH per les de-
marcacions provincials de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. A l’annex II s’inclou 
la taula relativa a la província de Barcelona (format inventari SNAP-CORINAIR). Les 
últimes dades disponibles, malauradament, són les relatives a l’any 2012:

Pel que fa les emissions industrials de CO2 provinents d’activitats sotmeses al Rè-
gim del comerç de drets d’emissió de GEH (d’acord amb la Directiva 2003/87/CE), les 
instal·lacions sotmeses a aquest Règim tenen la obligació de presentar un informe anual 
verificat sobre les seves emissions abans del 28 de febrer de cada any, respecte de les 
emissions de l’any precedent. Posteriorment, la Direcció General de Qualitat Ambiental 
valida les dades d’emissions anuals abans del 31 de març. A data d’avui, les darreres da-
des corresponen a les emissions de l’any 2014.

A la web http://www.gencat.cat/canviclimatic (apartat comerç de drets d’emissió) 
podeu consultar tota aquesta informació.

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

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

http://www.gencat.cat/canviclimatic
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consum d’aigua a 
Barcelona durant el 2015
314-02241/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20708 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02241/11 us informo del 
següent:

Les dades referents a l’evolució mensual del consum de l’aigua a la ciutat de Barce-
lona durant el període sol·licitat i les referents al consum de l’aigua de les instal·laci-
ons públiques i de l’activitat econòmica, en l’actuació empresarial i comercial, s’han de 
consultar a l’Ajuntament de Barcelona.

Barcelona, 11 d’aril de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat 
de les operacions de compravenda de solars, locals i edificis fetes amb 
l’Ajuntament de Barcelona en el període 2011-2015
314-02242/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21816 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02242/11 us informo 
del següent:

La Generalitat de Catalunya no ha efectuat cap operació de compravenda de solars, 
locals i/o edificis amb l’Ajuntament de Barcelona des de l’any 2011 fins l’any 2015.

Barcelona, 14 d’abril de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les emissions de 
contaminants a l’atmosfera a Barcelona el 2015
314-02243/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20709 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02243/11 us informo del 
següent:

Els principals focus emissors de contaminants a l’atmosfera a la ciutat de Barcelona 
són el transport, el Port de Barcelona, l’Aeroport de Barcelona-el Prat, la indústria i les 
centrals tèrmiques.

Els nivells d’immissió s’obtenen principalment a partir de les dades facilitades per 
la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica. Actualment, s’està 
realitzant l’avaluació de la qualitat de l’aire corresponent a l’any 2015 d’acord amb les 
especificacions de les directives europees. A data d’avui encara no es disposa de la in-
formació sol·licitada.
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Els controls de les emissions atmosfèriques efectuats són els establerts a les autorit-
zacions i llicències ambientals de les activitats. L’avaluació de la qualitat de l’aire s’efec-
tua mitjançant la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica.

Us adjunto, en Annex I, la relació dels punts de mesura de la qualitat de l’aire de què 
disposa la ciutat de Barcelona.

Amb relació a les mesures per pal·liar la contaminació a la ciutat de Barcelona us 
informo que, pel que a la competència de la Generalitat de Catalunya en el sector del 
transport i la mobilitat, es va aprovar el Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropo-
litana de Barcelona 2013-2018 (pdM).

Les actuacions que incorpora el pdM i tenen afectació sobre la qualitat de l’aire re-
cullen objectius de reducció d’emissions compatibles amb els objectius que conté el Pla 
d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, horitzó 2020 (PAMQA), aprovat el 23 
de setembre de 2014.

Altres elements de planificació que han de permetre assolir una mobilitat sostenible 
són el Pla de Transport de viatgers de Catalunya, amb la implantació de serveis com el 
bus exprés, el Pla d’Infraestructures de Catalunya amb la posada en marxa de la L9 i 
noves estacions de ferrocarrils.

També cal indicar que el Govern de la Generalitat va aprovar el 23 d’octubre de 
2014 el Pla de millora de la qualitat de l’aire horitzó 2015. Aquest pla analitza els ni-
vells de qualitat de l’aire (diagnosi), quantifica les emissions de contaminants i també 
defineix 34 mesures a aplicar per la Generalitat de Catalunya, distribuïdes en 7 àmbits 
d’actuació i agrupades en 13 objectius ambientals. Les actuacions que s’han dut a ter-
me són:

– L’elaboració de la Guia sobre la compra pública verda de vehicles i la guia per al 
sector privat.

– Creació del Distintiu de garantia de qualitat ambiental per a flotes de transport. 
Resolució TES/2970/2012.

– La reducció del cost dels peatges per vehicles de baixes emissions.
– Foment d’una major ocupació del vehicle privat.
Posada en marxa del carril Bus-VAO a la C-58 en la modalitat VAO +3 des del 29 

d’octubre de 2012, posteriorment modificat com a VAO +2 des del 18 de març de 2013.
– L’accés dels vehicles de baixes emissions al carril Bus-VAO de la C-58 si s’acredi-

ten al portal Ecovia-T.
– Campanyes de controls als vehicles més contaminants.
– Implantació del servei de Bicifeina a diferents departaments de la Generalitat de 

Catalunya.
– Ajuts al foment de l’adquisició de vehicles de baixes emissions per al servei del 

taxi. Aprovació mitjançant l’Ordre TES/291/2014 de les bases reguladores de les sub-
vencions a l’adquisició de vehicles de baixes emissions destinats al servei de taxi que 
operi en les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric.

– Aprovació per la Llei 12/2014, de 10 d’octubre, de l’impost sobre l’emissió 
d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial i de l’impost sobre 
l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda pe la industria, publicada al Di-
ari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 17 d’octubre de 2014. Aplicació del pri-
mer període.

– Distribució i implantació d’estacions de servei amb combustibles més nets i de 
punts de recarrega elèctrica.

– La creació de noves aplicacions per a dispositius mòbils amb finalitats de sensibi-
lització i divulgació de la informació sobre qualitat de l’aire.

– Actualització de protocols en casos d’episodis ambientals:
En relació amb les actuacions previstes en cas d’episodi ambiental s’han adoptat di-

versos convenis i protocols d’actuació:
– Entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i la Direcció General de Protec-

ció Civil, l’Autoritat del Transport Metropolità (Transmet i MouTV) a fi d’establir el 
protocol d’actuació per a la comunicació d’episodis ambientals de contaminació.

– Amb la Conselleria de Salut per a la informació en matèria de salut pública.
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També cal destacar les accions que s’estan duent a terme des dels ens locals (ajun-
taments, AMB, diputacions) per reduir les emissions de contaminants en el seu àmbit 
competencial.

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de residus 
recollits de manera selectiva i les previsions per al millorament de la 
recollida selectiva
314-02264/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21453 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02264/11 us informo 
del següent:

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) realitza el balanç de la gestió de residus 
de forma anual i per anys vençuts. Cal recordar, no obstant, que la recollida i gestió de 
residus municipals són competència dels ens locals. Les dades disponibles més recents 
de recollida selectiva bruta de la ciutat de Barcelona corresponen a la gestió de resi-
dus de 2014 de recollida selectiva que per a la ciutat de Barcelona va ser de 38,3%.

Tota la informació detallada de la gestió de residus està disponible al web de l’ARC1

L’objectiu bàsic de la política de residus incorpora estratègies per a la prevenció, així 
com la promoció del reciclatge per incrementar la valorització dels materials i invertir 
la tendència excessiva a tractaments finalistes. Els instruments fiscals i les mesures de 
tipus tècnic tenen una funció significativa en aquest àmbit.

Els objectius i les actuacions per millorar la recollida selectiva es defineixen en la 
planificació de gestió de residus a nivell de Catalunya. Actualment es troba en fase de 
tramitació el Programa de gestió de residus i recursos 2013-2020 (PRECAT 20), que in-
corpora les accions adreçades a superar l’actual escenari de recollida selectiva. Després 
de la seva aprovació definitiva s’avaluarà periòdicament el compliment dels objectius fi-
xats en el Programa. Aquest document també es pot consultar al web de l’ARC.

Es convoquen subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reuti-
lització de residus municipals així com ajuts per als projectes de foment de la recollida 
selectiva de la FORM. Totes les subvencions que s’estableixen es publiquen al web de 
l’ARC.

Les bonificacions establertes per als municipis que millor compleixin amb la reco-
llida selectiva venen determinades d’una banda, per la mateixa imposició del cànon, 
amb la diferenciació de dos tipus de gravamen segons s’hagi o no desplegat la recollida 
selectiva de la fracció orgànica, i de l’altra banda, pels criteris de retorn del cànon, els 
quals es determinen per la Junta de Govern del Fons de Gestió de Residus Municipals, 
tal com estableix la normativa.

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

1.  http://residus.gencat.cat/es/

http://residus.gencat.cat/es
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució del 
Pla director d’infraestructures del transport públic col·lectiu de la regió 
metropolitana de Barcelona amb relació als projectes sectorials de la 
línia 9 del metro
314-02270/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21454 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02270/11 us informo del 
següent:

El Pla Director d’Infraestructures del Transport Públic Col·lectiu a la Regió Metro-
politana de Barcelona 2011-2020, aprovat pel Departament de Territori i Sostenibilitat 
el 2013, es troba disponible al web de l’ATM. Al Pla inclou un informe detallat de l’estat 
d’execució de les actuacions.

Durant el primer semestre de 2016 s’ha procedit a la posada en servei d’escales me-
càniques, ascensors i sistemes de peatge en el tram Aeroport T1 - Zona Universitària 
de l’L9 sud. El calendari per a l’execució de les obres que resten pendents s’establirà en 
funció de la disponibilitat pressupostària.

La inversió durant el 2015 a la línia L9 en l’execució d’ascensors, escales mecàni-
ques i sistemes de peatge ha estat de 7,87 M€ (IVA no inclòs).

L’estimació de la inversió prevista per a la finalització dels treballs de la línia 9 
corresponents a ascensors, escales mecàniques i sistemes de peatge és de 137,01 M€ 
(IVA no inclòs).

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els accidents i les 
incidències a les línies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
el 2015
314-02277/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21455 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02277/11 us informo del 
següent:

En el quadre annex es detalla el nombre d’incidències produïdes durant l’any 2015. 
A continuació d’aquest quadre es detallen les conseqüències de cada cas.

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a la 
neteja de les aigües contaminades per trihalometans el 2015
314-02286/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20710 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02286/11 us informo 
del següent:

Les actuacions que ha dut a terme el Govern respecte a la neteja de trihalometans 
consisteixen en:

– La reactivació periòdica del carbó actiu en gra (CAG) de la segona etapa de filtra-
ció de l’estació de tractament d’aigües potables ubicada al riu Llobregat.

– El tractament continu i complementari mitjançant la planta d’electrodiàlisis rever-
sible situada dins l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) del Llobregat, per a 
disminuir la salinitat del recurs, quan és necessari i el reforç del control analític per mit-
jà d’un analitzador on-line de THMs a la sortida planta.

Pel que fa al mitjans de control, són els següents:
– El Pla de Vigilància Autonòmic
– Els Plans de Control de Qualitat de les Plantes de Tractament i els Plans de Con-

trol de Xarxa de Distribució (ISO 9001: 2000), els controls establerts segons el RD 
140/2003.

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les estacions de 
Ferrocarrils de la Generalitat accessibles i en obres
314-02289/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21456 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02289/11 us informo del 
següent:

En l’actualitat, les úniques estacions de la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya a la ciutat de Barcelona pendents d’adaptació a persones amb mobilitat reduï-
da són les de Sarrià i Putxet.

Les obres d’adaptació d’aquestes dues estacions es troben actualment en licitació i es 
preveu iniciar la seva execució durant la primavera de 2016.

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la depuradora del Besòs
314-02291/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21457 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02291/11 us informo del 
següent:

El programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 
és l’instrument de planificació hidrològica que, entre d’altres, preveu les mesures adre-
çades a la gestió de la demanda i dels recursos hídrics, per tal de garantir la disponibi-
litat d’aigua a Catalunya. En aquest sentit, el primer cicle de planificació per als anys 
2009-2015, combinava en el seu programa les mesures de reutilització juntament amb 
les d’estalvi, recuperació d’aqüífers i dessalinització.

Aquestes mesures es concreten en un llistat d’actuacions a executar durant el perío-
de de vigència del Pla. En aquest Programa de Mesures es preveia, entre d’altres actua-
cions de reutilització, la possible construcció d’un tractament de regeneració a l’Estació 
Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Sant Adrià del Besòs. Aquesta actuació, no 
obstant, no es va incloure com a programada, sinó com a candidata a la programació i, 
com a tal, havia de ser objecte d’estudis més aprofundits abans de ser inclosa en el pro-
grama d’inversions.

L’Empresa Metropolitana del Sanejament S.A, en qualitat de gestora d’aquesta 
EDAR, va estudiar les possibilitats de reutilització del conjunt o d’una part de l’efluent 
depurat amb la finalitat de veure els usuaris potencials del terciari.

Aquest estudi ha posat de relleu els condicionants associats a aquesta possible re-
utilització: un entorn molt urbanitzat, pràcticament sense zones agrícoles susceptibles 
de ser regades amb aigües regenerades; uns regs urbans amb consums bastant optimit-
zats i que, en part, ja s’estan subministrant amb aigües no potables procedents del freà-
tic i, finalment una demanda industrial també petita. En base a una anàlisi detallada 
d’aquestes demandes, l’estudi acaba proposant un tractament per una capacitat màxima 
de producció de 2 hm3/any (que tampoc no s’assoliria a curt termini), amb una inversió 
necessària de 17 milions d’euros i un cost d’explotació de 0,65 €/m3. Aquests resultats 
indiquen una relació cost-benefici mediocre i porten a considerar aquesta actuació com 
a no prioritària.

Per tant, en el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2009-15 (vi-
gent mentre no s’aprovi el del 2016-21, en tràmit) manté el caràcter de no-programada 
d’aquesta actuació, i no es preveu la seva execució.

En el Pla de gestió de districte de conca fluvial de Catalunya (2016-21) es manté la 
filosofia del Programa de Reutilització d’Aigua a Catalunya, tot reorientant les inver-
sions inicialment previstes obligada el marc econòmic actual. En aquest sentit, el nou 
Pla constata que el potencial «natural» de les reutilitzacions seria el regadiu, però a 
Catalunya aquests possibles usuaris són massa lluny de les fonts d’aigua reutilitzada. 
Així, en lloc de promoure directament des de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ac-
tuacions concretes, per a les quals hi poden haver moltes incerteses sobre la seva explo-
tació futura, es planteja la creació d’ordres de subvenció de reutilització dotades amb 5 
milions d’euros al llarg del període 2016-21. L’ACA finançarà fins al 80% de la inversió 
d’actuacions de reutilitzacions (tractaments i/o obres auxiliars, fins a l’esgotament de la 
disponibilitat pressupostària), però sempre amb la garantia o el compromís d’assumir 
l’explotació futura per part dels promotors (ens locals), una vegada justificada la millo-
ra de disponibilitat de recurs aportada pel projecte, mitjançant substitucions de cabals 
d’altres fonts o recàrregues d’aqüífers.

Pel que fa als litres d’aigua que s’han tractat durant el 2015, us informo que l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona és l’administració actuant d’aquesta depuradora. Per tant, 
podeu consultar les dades en el seu web.

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de gestors 
autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya que han operat a 
Barcelona el 2015
314-02292/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21458 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02292/11 us informo 
del següent:

Durant l’any 2015 han operat a la ciutat de Barcelona 46 gestors de residus, entenent 
com a gestors de residus aquelles persones físiques o jurídiques que d’acord amb la nor-
mativa realitzen activitats autoritzades d’emmagatzematge i gestió de residus, i estan 
inscrits degudament en el Registre General de Gestors de Residus de Catalunya.

D’acord amb el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus 
i el Decret 88/2010, de 29 de juny, que el modifica, els gestors de residus han de presen-
tar durant el primer trimestre de cada any la Declaració de residus de l’any anterior a 
l’Agència de Residus de Catalunya, per la qual cosa actualment encara no es disposa de 
les dades de l’any 2015.

Barcelona, 11 d’abril de 2011
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les adquisicions de béns 
immobles, locals i solars el 2015
314-02293/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21817 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i 

per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02293/11 us informo del següent:
La Generalitat de Catalunya no ha efectuat cap adquisició a la Ciutat de Barcelona 

de béns immobles, locals i/o solars durant el 2015.

Barcelona, 14 d’abril de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de carnets de 
pensionista en circulació a Barcelona
314-02303/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20711 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02303/11 us informo del 
següent:

La competència sobre els carnets de pensionista de les classes A i B dins l’AMB no 
correspon a la Generalitat de Catalunya sinó a l’AMB.

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions 
d’habitatges de l’Institut Català del Sòl en fase de construcció a Barcelona 
del 2011 ençà
314-02311/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21459 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02311/11 us informo del 
següent:

Actualment l’Incasòl té en construcció 2 promocions d’habitatges, les mateixes que 
tenia a 31 de desembre de 2015. Són les següents:

Promoció: Trinitat Nova, Bloc D escales C, D, E, F i G
N. habitatges: 65 habitatges
Tipologia: règim de compravenda, protecció oficial i remodelació de barris.
Data inici d’obres:30/09/2014
Data previsió finalització d’obres:30/09/2016
Fase de construcció: tancaments i acabaments exteriors

Promoció: Colònia Castells, 2a fase B.
N. habitatges: 34 habitatges
Tipologia: habitatges destinats al reallotjament dels afectats de Colònia Castells.
Data inici d’obres: 18/06/2014
Data previsió finalització d’obres: 18/05/2016
Fase de construcció: finalitzat el 98,07% de la construcció

A 31 de desembre de 2014 l’Incasòl tenia 4 promocions d’habitatges en construcció:

Promoció: Trinitat Nova, Bloc D escales A
N. habitatges: 13 habitatges
Tipologia: règim de compravenda, protecció oficial i remodelació de barris.
Data inici d’obres: 13/05/2013
Data previsió finalització d’obres: 28/04/2015
Fase de construcció: Instal·lacions

Promoció: Trinitat Nova, Bloc D escales B
N. habitatges: 25 habitatges
Tipologia: règim de compravenda, protecció oficial i remodelació de barris.
Data inici d’obres: 13/11/2013
Data previsió finalització d’obres:30/10/2015
Fase de construcció: aïllaments i tancaments

Promoció: Trinitat Nova, Bloc D escales C, D, E, F i G
N. habitatges: 65 habitatges
Tipologia: règim de compravenda, protecció oficial i remodelació de barris.
Data inici d’obres:30/09/2014
Data previsió finalització d’obres:30/09/2016
Fase de construcció: fonaments i estructura

Promoció: Colònia Castells, 2a fase B.
N. habitatges: 34 habitatges
Tipologia: habitatges destinats al reallotjament dels afectats de Colònia Castells.
Data inici d’obres: 18/06/2014
Data previsió finalització d’obres: 18/05/2016
Fase de construcció: finalitzat el 21,87% de la construcció

L’any 2013 l’Incasòl tenia en construcció la promoció d’habitatges següent:

Promoció: Trinitat Nova, Bloc D escales A
N. habitatges: 13 habitatges
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Tipologia: règim de compravenda, protecció oficial i remodelació de barris.
Data inici d’obres: 13/05/2013
Data previsió finalització d’obres: 28/04/2015
Fase de construcció: Estructura i tancaments

A 30 de desembre de 2012, l’Incasòl no tenia cap obra en marxa.

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els solars de l’Institut 
Català del Sòl a Barcelona
314-02315/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21460 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02315/11 us informo del 
següent:

L’Incasòl disposa de sis solars a la ciutat de Barcelona en propietat. La seva ubicació és:
– Districte d’Horta Guinardó: El Carmel (passatge Calafell, 18 i c. Sigüenza, 46) i 3 

solars a la confluència dels carrers de Tremp, Sigüenza i Passatge Calafell
– Districte de Sants-Montjuïc: El Polvorí parcel·la UA3
– Districte de St. Andreu: C. Lanzarote cantonada c. Valentí Iglesias, parcel·la 6
– Districte de St. Martí: Grup Joan Anton Parera. C. Dr Zamenhof 9
Cap d’aquests solars han estat cedits per l’Ajuntament de Barcelona.

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les vendes de béns 
immobles, locals i solars de la Generalitat a Barcelona en el període 2011-
2015
314-02320/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21823 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

Tram. 314-02320/11

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02320/11 us informo del 
següent: 

Les vendes de béns immobles, locals i solars a Barcelona realitzades per part de la 
Generalitat de Catalunya des de l’any 2011 fins l’any 2015, han estat les que es relacio-
nen en el document annex.

Barcelona, 14 d’abril de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés tributari derivat 
de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats a 
Barcelona en el període 2011-2014
314-02322/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21818 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02322/11 us informo del 
següent:

Les dades referents a la recaptació líquida derivada de l’impost sobre transmissions 
patrimonials i actes jurídics documentals que es mostren a continuació, són per demarca-
ció provincial atès que no es disposa de dades desagregades per a la ciutat de Barcelona.

Recaptació líquida (euros)

Any 2015

Barcelona (província) 1r sem. 2n sem.

Impost sobre transmissions patrimonials i 
actes jurídics documentats 621.022.657,70 627.947.146,32

Les dades referents a la resta de períodes sol·licitats ja s’han facilitat en anteriors 
ocasions, en resposta a preguntes formulades pel mateix grup parlamentari, i han estat 
publicades al BOPC.

Barcelona, 14 d’abril de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés tributari derivat de 
l’impost de successions i donacions a Barcelona en el període 2011-2015
314-02331/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21819 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02331/11 us informo del 
següent:

Les dades referents a la recaptació líquida derivada de l’impost sobre successions i 
donacions que es mostren a continuació, són per demarcació provincial atès que no es 
disposa de dades desagregades per a la ciutat de Barcelona.

Recaptació líquida (euros)

Any 2015

Barcelona (província) 1r sem. 2n sem.

Impost sobre successions 151.277.116,84 159.906.156,52

Impost sobre donacions 36.043.454,31 31.200.857,18

Impost sobre successions i donacions 187.320.571,15 191.107.013,70

Les dades referents a la resta de períodes sol·licitats ja s’han facilitat en anteriors 
ocasions, en resposta a preguntes formulades pel mateix grup parlamentari, i han estat 
publicades al BOPC.

Barcelona, 14 d’abril de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos tributaris i 
no tributaris recaptats a Barcelona en el període 2014-2015
314-02337/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21820 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02337/11 us informo del 
següent:

Es fan constar les dades de la província de Barcelona, ja que no es disposa de les da-
des desagregades de la ciutat de Barcelona.

La informació dels ingressos tributaris gestionats per la Generalitat de Catalunya re-
ferent a l’any 2015, desglossat per semestres és de:

1r semestre: 923.099.819,62 €
2n semestre: 1.394.141.283,56 €
No es disposa de la informació sobre els ingressos no tributaris
Les dades referents a exercicis anteriors ja s’han facilitat en anteriors ocasions, en 

resposta a preguntes formulades pel mateix grup parlamentari, i han estat publicades al 
BOPC.

Barcelona, 14 d’abril de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés tributari derivat de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques a Barcelona en el període 
2005-2015
314-02343/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21821 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02343/11 us informo del 
següent:

L’ingrés tributari derivat de l’impost sobre la renda de les persones físiques (tram 
autonòmic) al municipi de Barcelona subministrat per l’AEAT dels anys 2013 i 2014 és 
el següent:

Quota líquida incrementada autonòmica, exercici 2012 (ingrés al 2013): 
2.277.361.595 €

Quota líquida incrementada autonòmica, exercici 2013 (ingrés al 2014): 
2.256.633.142 €

Tractant-se d’un impost amb període impositiu anual, no es disposa de dades des-
glossades per semestres.

A data d’avui, no es disposa de dades de l’exercici 2014 (ingrés al 2015).
Les dades referents a exercicis anteriors ja s’han facilitat en anteriors ocasions, en 

resposta a preguntes formulades pel mateix grup parlamentari, i han estat publicades al 
BOPC.

Barcelona, 14 d’abril de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció 
d’infraestructures hidràuliques el 2015
314-02344/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20712 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02344/11 us informo 
del següent:

Us adjunto la informació sol·licitada.

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de les obres 
de millorament de l’accessibilitat de l’intercanviador de les línies 1 i 4 del 
metro de l’estació d’Urquinaona
314-02349/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21461 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02349/11 us informo del 
següent:

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha redactat el projecte bàsic per a la mi-
llora de l’accessibilitat de l’intercanviador de les línies 1 i 4 de metro de l’estació d’Ur-
quinaona, que defineix les característiques, la durada i el pressupost de les obres per a 
la seva adaptació a persones amb mobilitat reduïda. A continuació, en funció de les dis-
ponibilitats pressupostàries existents, es podrà establir el calendari per la redacció del 
projecte constructiu i la seva licitació per l’execució de les obres corresponents.

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés tributari derivat de 
l’impost sobre les activitats de joc, envit o atzar a Barcelona en el període 
2011-2015
314-02353/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21822 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02353/11 us informo del 
següent:

Les dades referents a la recaptació líquida derivat dels tributs sobre el joc, i que es 
mostren a continuació, són per demarcació provincial atès que no es disposa de dades 
desagregades per a la ciutat de Barcelona.

Atès el caràcter reservat de les dades tributaries que regula l’article 95 de la Llei ge-
neral tributària, s’agrupen provincialment totes les modalitats dels tributs del joc.
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Recaptació líquida (euros)

Any 2015

Barcelona (província) 1r sem. 2n sem.

TOTAL Tributs sobre el joc 76.568.633,54 90.023.913,59

No obstant això, i als efectes de subministrar en la mesura del legalment possible la 
informació demanada, es faciliten les dades de recaptació líquida a Catalunya dels tri-
buts sobre el joc, detallat per bingo, casinos, màquines i rifes.

Recaptació líquida (euros)

Any 2015

Catalunya 1r sem. 2n sem.

Tributs s/ el joc del bingo 19.702.250,71 23.506.360,05

Tributs s/ casinos 7.408.848,49 11.486.546,29

Tributs s/ màquines recreatives i d’atzar 65.767.969,19 70.573.378,09

Tributs s/ rifes i combinacions aleatòries 50.542,31 69.731,47

Taxa fiscal sobre el joc. Apostes 342.850,38 586.480,00

Total tributs sobre el joc 93.272.461,08 106.222.495,90

Les dades referents a exercicis anteriors ja s’han facilitat en anteriors ocasions, en res-
posta a preguntes formulades pel mateix grup parlamentari, i han estat publicades al 
BOPC.

Barcelona, 14 d’abril de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
millorar les infraestructures i els serveis municipals als barris de Collserola 
el 2015
314-02369/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21462 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02369/11 us informo del 
següent:

La millora de les infraestructures i dels serveis municipals als barris de Collserola, 
per la seva naturalesa urbana, són de competència municipal.

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges 
que ha començat l’Institut Català del Sòl el 2015 a Barcelona
314-02379/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21463 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02379/11 us informo del 
següent:
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Al 2015 l’Incasòl no ha iniciat cap promoció d’habitatges a Barcelona i n’ha finalit-
zat 38 a Trinitat Nova.

Primer semestre
Promoció: Trinitat Nova, Bloc D escala A
N. habitatges: 13 habitatges
Data inici d’obres: 13/05/2013
Finalització d’obres: 28/04/2015

Segon semestre
Promoció: Trinitat Nova, Bloc D escala B
N. habitatges: 25 habitatges
Data inici d’obres: 13/11/2013
Finalització d’obres:30/10/2015

Cal dir que l’ens que gestiona els habitatges que promou l’Incasòl és l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, conseqüentment l’Incasòl no fa l’entrega de claus dels habitat-
ges que promou.

Pel que fa a la previsió per al 2016, l’Incasòl està estudiant la possibilitat d’iniciar el 
procés de licitació de dues promocions durant el segon semestre.

L’Incasòl preveu finalitzar 2 promocions d’habitatge:

Promoció: Trinitat Nova, Bloc D escales C, D, E, F i G
N. habitatges: 65 habitatges
Data inici d’obres:30/09/2014
Data previsió finalització d’obres:30/09/2016

Promoció: Colònia Castells, 2a fase B.
N. habitatges: 34 habitatges
Data inici d’obres: 18/06/2014
Data previsió finalització d’obres: 18/05/2016

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retallades 
pressupostàries en infraestructures de transport públic el 2015 i les 
previsions per al 2016
314-02414/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20713 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02414/11 us informo del 
següent: 

El Departament de Territori i Sostenibilitat està centrant els seus reforços d’inversió 
en acabar infraestructures estratègiques. Això ha quedat palès amb la posada en servei 
del perllongament dels FGC a Terrassa l’estiu de 2015 i, més recentment, amb la posada 
en servei del tram de l’L9 sud entre l’Aeroport i la Zona Universitària. Tanmateix, prò-
ximament s’acabaran les obres del perllongament dels FGC a Sabadell i també es posa-
ran en servei d’algunes estacions de la futura L10 sud.

Amb la resta de recursos disponibles, s’executen el màxim nombre d’actuacions pos-
sibles, centrades fonamentalment, en l’àmbit de la seguretat viària i en la millora de 
l’accessibilitat al transport públic.

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la investigació de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya de les pràctiques d’Acciona amb relació a la gestió 
d’Aigües Ter Llobregat el 2012
314-02470/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20714 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02470/11 us informo del 
següent:

El diputat Jordi Terrades, en la sessió 9 del Parlament va realitzar una pregunta oral 
al Govern (310-00011/11), en la qual demanava informació en relació amb l’informe de 
l’OAC.

Us remeto a la transcripció de la resposta del Govern:
[...] tenim un termini d’un mes per poder respondre aquest escrit de l’Oficina Anti-

frau. Estem treballant la resposta, però ja li puc avançar que nosaltres constatem que, 
evidentment, hi ha hagut una actuació irregular per part de l’empresa concessionària i 
una actuació absolutament diligent per part del Govern de Catalunya, que en el seu mo-
ment va detectar que les coses no es feien ben fetes, i, per tant, va prendre les mesures 
necessàries per tal de corregir aquesta situació. En molt bona mesura, l’Oficina Anti-
frau fa les reflexions que fa a partir, entre d’altres, d’allò que la Generalitat de Catalu-
nya, que l’Agència Catalana de l’Aigua, doncs, ja ha dut a terme per tal de neutralitzar 
aquesta situació i revertir-la.[...]

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que durà a 
terme per les pràctiques d’Acciona amb relació a la gestió d’Aigües Ter 
Llobregat el 2012
314-02471/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20715 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02471/11 us informo del 
següent:

El Govern va enviar un escrit al Director de l’OAC indicant que el passat 16 de fe-
brer es va obrir un període d’informació prèvia per tal de conèixer l’efecte de les opera-
cions assenyalades en l’informe de 5 de febrer de 2016 de l’OAC. En l’escrit s’indica que 
es mantindrà informat a l’OAC de les conclusions de l’expedient d’informació.

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici del procediment de 
resolució del contracte amb Acciona per la gestió d’Aigües Ter Llobregat el 
2012 d’acord amb el que sol·licita l’Oficina Antifrau de Catalunya
314-02472/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20716 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02472/11 us informo del 
següent:

D’acord amb la legislació de contractes del sector públic, el procediment de resolu-
ció d’un contracte és un procediment de caràcter contradictori i garantista, que reque-
reix fins i tot dictamen de la Comissió Jurídica Assessora en cas d’oposició del con-
tractista. A més a més, les causes de resolució del contracte s’han d’aplicar cas per cas 
i amb caràcter restrictiu, tenint en compte que es tracti d’incompliment d’obligacions 
essencial del contracte.

Per aquests motius, el Govern ha entès que abans d’iniciar un procediment que ge-
nerarà més litigiositat afegida a l’existent, convé aclarir com s’exerceix el control del 
contracte en els termes que disposa el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
Així doncs, el Govern, el 16 de febrer, va obrir un període d’informació prèvia per 
tal de conèixer l’efecte de les operacions assenyalades en l’informe de 5 de febrer de 
2016 de l’OAC.

Qualsevol mesura que es pugui prendre com a recomanació de l’informe de l’OAC 
haurà de ser posterior al tancament del període d’informació, el qual permetrà aclarir 
les possibles irregularitats esmentades en l’informe.

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet de presentar-se com 
a denunciant davant l’Agència Tributària per les pràctiques d’Acciona amb 
relació a la gestió d’Aigües Ter Llobregat el 2012
314-02473/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20717 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02473/11 us informo del 
següent:

Com ja s’ha dit a la resposta 314-02471/11, el Govern, el 16 de febrer, va obrir un 
període d’informació prèvia per tal de conèixer l’efecte de les operacions assenyalades 
en l’informe de 5 de febrer de 2016 de l’OAC. Qualsevol mesura que es pugui prendre 
com a recomanació de l’informe de l’OAC haurà de ser posterior al tancament del pe-
ríode d’informació, el qual permetrà aclarir les possibles irregularitats esmentades en 
l’informe.

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals 
el seu representant en el Consell d’Administració d’Aigües Ter Llobregat 
Concessionària no va assistir a totes les reunions i no va informar de les 
suposades irregularitats detectades
314-02474/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20718 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02474/11 us informo del 
següent:

La clàusula 18.7 del Plec de Clàusules Administratives Particulars del contracte de 
gestió del servei de proveïment d’aigua en alta Ter-Llobregat estableix:

L’òrgan d’administració està constituït per un consell d’administració, integrat per 
un mínim de 3 membres. Els administradors exerceixen el seu càrrec per un termini de 4 
anys. Es reconeix a la Generalitat de Catalunya el dret a designar un representant per-
manent que pot intervenir, amb veu però sense vot, en les reunions del consell d’admi-
nistració. Aquesta representació correspon a la persona que designi l’òrgan de contrac-
tació, que serà comunicada a la societat. El representant de l’Administració és convocat 
a les reunions del consell en els mateixos termes que ho siguin els mateixos consellers i 
té dret que li sigui facilitada la mateixa informació que se’ls proporcioni. El represen-
tant de l’administració pot assistir a les sessions del consell acompanyat pels assessors 
que consideri oportuns.

Els articles 24 a 31 dels estatuts d’Aguas Ter-Llobregat Concesionaria de la Genera-
litat de Catalunya, SA (ATLLCGCSA) regulen els aspectes relacionats amb el seu Con-
sell d’Administració.

Els articles 28 i 29 dels estatuts esmentats estableixen:
Articulo 28. Convocatoria del Consejo
28.1. El consejo de administración será convocado por el presidente y, en su ausen-

cia, por el vicepresidente, siempre que lo estime conveniente para los intereses sociales 
y, al menos, seis veces al año. Asimismo, el presidente deberá convocar el consejo a soli-
citud de cualquier consejero, en un plazo máximo de seis días hábiles a contar desde la 
recepción de la solicitud.

28.2. El consejo de administración será convocado mediante comunicación efectua-
da por medios telemáticos, dirigida a las direcciones que a estos efectos hayan propor-
cionado los consejeros al secretario del consejo, y que deberá incluir el orden del día de 
la reunión. La convocatoria será dirigida, asimismo, al representante permanente que, 
en su caso, haya designado el órgano de contratación, en los términos establecidos en el 
Pliego. En todo caso, entre la convocatoria y la celebración del consejo habrá de medi-
ar un plazo mínimo de diez días hábiles.

28.3. Si todos los consejeros se encontraran reunidos y así lo aceptaran podrá cele-
brarse un consejo universal sin necesidad de convocatoria.

Artículo 29. Constitución y reuniones del Consejo. Representación
29.1. Con carácter general, el consejo de administración quedará válidamente cons-

tituido para deliberar y acordar sobre cualquier asunto cuando concurran a la sesión, 
presentes o representados, más de la mitad de sus miembros. Excepcionalmente, para la 
válida adopción de acuerdos sobre los asuntos a los que se refiere el artículo 30.2, será 
necesaria la concurrencia a la sesión de, al menos, catorce de los veinte consejeros.

29.2. El consejo podrá celebrarse en varias salas simultáneamente, siempre y cu-
ando se asegure por medios audiovisuales o telefónicos la interactividad e intercomu-
nicación entre ellas en tiempo real y, por consiguiente, la unidad de acto. En este caso, 
se hará constar en la convocatoria el sistema de conexión y, en su caso, los lugares que 
están disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión. 
Los acuerdos se considerarán adoptados en el lugar donde se encuentre el presidente 
del consejo y, en su defecto, el vicepresidente.

29.3. Las reuniones del consejo deberán tener lugar en días hábiles.
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29.4. El presidente del consejo permitirá que los consejeros acudan a las reuniones 
del consejo con sus asesores, quienes podrán intervenir en la deliberación de los acuer-
dos con voz pero sin voto, siempre y cuando no entorpezcan el desarrollo de la reunión 
y hayan suscrito con anterioridad a la misma el correspondiente acuerdo de confiden-
cialidad.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 24.5 de estos estatutos, 
el Presidente del consejo permitirá la asistencia a las reuniones del representante per-
manente que, en su caso, haya designado el órgano de contratación conforme a lo pre-
visto en el Pliego, quién podrá acudir acompañado por los asesores que estime oportu-
nos e intervenir en la deliberación de los acuerdos con voz pero sin voto.

29.5. La votación por escrito y sin sesión sólo será admitida cuando ningún conseje-
ro se oponga a este procedimiento.

29.6. Los consejeros sólo podrán delegar su representación en otro miembro del 
consejo.

29.7. La representación habrá de conferirse por cualquier medio escrito dirigido al 
presidente del consejo y con carácter especial para cada sesión.

Tal com estableix l’article 29, el Consell d’Administració d’ATLLCGCSA pot reu-
nir-se de forma no presencial. El consell d’administració d’ATLLCGCSA s’ha reunit en 
diverses ocasions mitjançant aquesta modalitat no presencial. No obstant això, el repre-
sentant de la Generalitat no ha estat convocat en cap de les reunions no presencials del 
Consell d’Administració i, per tant, no ha pogut participar en aquestes reunions, atès 
que no ha estat notificat tal com estableix l’article 28 dels estatuts.

En relació amb les irregularitats corresponents al contracte entre ATLLCGCSA i 
l’entitat vinculada Empresa Operadora ATLL SA, cal indicar que aquesta situació es va 
posar de manifest en transcurs de l’auditoria econòmica que va efectuar l’ACA, tal com 
estableix la clàusula 25.1 q del PCA del contracte de gestió de servei de subministra-
ment d’aigua en alta en l’àmbit Ter Llobregat, la qual estableix:

25.1. La Societat Concessionària, a més de les obligacions generals que estableix 
l’article 280 del TRLCSP i d’aquelles que deriven del que estableixen les altres clàusu-
les d’aquest plec o del plec de prescripcions tècniques, té les següents:

[...]
q) Sotmetre’s a una auditoria de comptes que ha d’efectuar un auditor o censor jurat 

de comptes designat per l’òrgan de contractació, a proposta de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, a càrrec de la Societat Concessionària. Aquesta auditoria s’ha de dur a terme, 
durant els 10 primers anys de durada del contracte, cada dos anys, i durant la resta del 
període concessional, cada tres anys.

[...]
Una vegada coneguda i analitzada aquesta situació per part de l’ACA, i havent-se 

conclòs que fins aleshores la irregularitat posada de manifest no havia tingut cap tipus 
d’impacte ni en la qualitat de la prestació del servei ni en la tarifa que s’aplica, l’ACA va 
comunicar aquesta situació a la Delegació Especial de Catalunya de l’AEAT.

Així mateix, el 16 de febrer de 2016, el Govern va obrir un expedient d’informació 
prèvia, amb la finalitat de conèixer l’abast de l’efecte de les operacions assenyalades en 
l’informe de l’Oficina Antifrau de Catalunya de data 5 de febrer de 2016. Actualment, 
l’expedient d’informació prèvia es troba en fase d’execució sense que en aquesta data 
s’hagi conclòs.

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat



BOPC 111
22 d’abril de 2016

1.25.15. Preguntes per escrit 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici del procediment de 
resolució del contracte amb Acciona per la gestió d’Aigües Ter Llobregat 
d’acord amb el que sol·licita l’Oficina Antifrau de Catalunya
314-02532/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20719 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02532/11 us informo del 
següent:

D’acord amb la legislació de contractes del sector públic, el procediment de resolu-
ció d’un contracte és un procediment de caràcter contradictori i garantista, que reque-
reix fins i tot dictamen de la Comissió Jurídica Assessora en cas d’oposició del con-
tractista. A més a més, les causes de resolució del contracte s’han d’aplicar cas per cas 
i amb caràcter restrictiu, tenint en compte que es tracti d’incompliment d’obligacions 
essencials del contracte.

Per aquest motiu, el Govern ha entès que abans d’iniciar un procediment que ge-
nerarà més litigiositat afegida a l’existent, convé aclarir com s’exerceix el control del 
contracte en els termes que disposa el Plec de Clàusules Administratives Particulars, 
així doncs, el Govern el 16 de febrer, va obrir un període d’informació prèvia per tal de 
conèixer l’efecte de les operacions assenyalades en l’informe de 5 de febrer de 2016 de 
l’OAC.

Qualsevol mesura que es pugui prendre com a recomanació de l’informe de l’OAC 
haurà de ser posterior al tancament del període d’informació, el qual permetrà aclarir 
les irregularitats esmentades en l’informe.

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a 
la posada en funcionament del perllongament de la línia de Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya a Sabadell (Vallès Occidental)
314-03387/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21464 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-03387/11 us informo del 
següent:

El Govern preveu posar en servei el perllongament de la línia d’FGC a Sabadell en 
dues fases, amb una primera fase del tram fins a Sabadell Plaça Major l’estiu de 2016, i 
una segona fase de la resta del perllongament durant la primavera de 2017.

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions per a 
informar del calendari previst per a la posada en funcionament del 
perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a 
Sabadell (Vallès Occidental)
314-03388/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21465 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-03388/11 us informo del 
següent:

Des de l’inici de les obres de perllongament dels FGC a Sabadell, el Govern ha as-
sistit a totes les reunions amb l’Ajuntament i les comissions de seguiment ciutadanes a 
les quals ha estat convocat.

En aquest sentit, durant 2015 i fins a febrer d’enguany, s’han realitzat 11 trobades 
amb entitats veïnals per abordar diferents qüestions relacionades amb l’actuació del per-
llongament dels FGC.

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la il·luminació del túnel 
de la ronda Oest, de Sabadell (Vallès Occidental), al pas pel barri de Can 
Llong
314-03392/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20720 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, em plau fer-vos avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 314-03392/11, 
314-03393/11, 314-03394/11 i 314-03395/11, amb les següents consideracions:

En relació amb l’enllumenament del fals túnel de la Ronda Oest de Sabadell, al seu 
pas pel barri de Can Llong, cal informar el següent:

El criteri establert per a l’enllumenat esmentat és el del compliment de la normativa 
vigent, tant el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, com la Resolució interpretativa 
de la MIBT-009 (Resolució de 17 de maig de 1998 de la Direcció General de Segure-
tat i Qualitat Industrial) i les Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. També es compleix el Reial Decret 2949/1982, de 15 
d’octubre, on s’aprova el Reglament i normes sobre Escomeses Elèctriques.

Per a la il·luminació del fals túnel es van instal·lar el nombre de lluminàries amb les 
potències exigides segons l’estudi luminotècnic realitzat amb aquesta finalitat; a més 
a més, es van instal·lar llums d’emergència. Tots els aparells lumínics compleixen les 
característiques exigides en el plec de prescripcions tècniques del projecte constructiu 
aprovat.

Les obres van incloure les actuacions següents:
Muntatge a la paret interior de túnel de 492 projectors model TPFE-400/IS de la 

marca G.E. Lighting amb equip Vsap 400 W i làmpada. Muntatge a la paret interior de 
túnel de 95 projectors model PFE-400/IS de la marca G.E. Lighting amb equip Vsap 
150 W i làmpada. Muntatge a la paret interior de túnel de 164 lluminàries d’emergència 
model EXIWAY ONE ref. 38751 de la marca Schneider Electris, amb làmpada fluores-
cent compacta de 24 W i 1 hora d’autonomia. Muntatge de 2 semàfors amb cos de po-
licarbonat i 3 òptiques led de 300 mm de diàmetre (vermell - ambre - verd), fixat a mur 
mitjançant un suport de fosa de 270 mm de sortint. Muntatge d’1 semàfor amb cos de 
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policarbonat i òptiques led de 200 mm de diàmetre (vermell - ambre - verd), fixat a mur 
mitjançant un suport de fosa de 270 mm de sortint.

Per a l’enllumenat del fals túnel es van emprar els tipus d’aparells següents:
– Projector PFE 400/IS: per enllumenat nocturn i permanent Vsap. 150 W 2N.
– Projector TPFE 400/IS: per reforç diürn en els diferents trams Vsap. 400 W.
– Lluminària OVA38751: d’emergència IP 65 24 W 1h 600 Lm
La potència contractada de la instal·lació és de 210 KW, amb una despesa mitjana de 

6.600 €/mensuals IVA inclòs.
Finalment, i pel que fa a les diferents intensitats de l’enllumenat instal·lat, cal infor-

mar que l’objectiu principal de l’enllumenat dels túnels és proporcionar seguretat i visi-
bilitat als usuaris de la via, especialment durant el dia, quan el contrast entre el nivell de 
llum interior i exterior del túnel és més elevat.

La pròpia il·luminació dels vehicles no és suficient per evitar l’efecte d’entrada en 
un «forat negre», i és necessària la instal·lació d’un sistema d’enllumenat artificial d’un 
nivell lumínic molt alt per suavitzar el pas entre la il·luminació exterior i la interior. La 
lenta capacitat d’adaptació de l’ull humà als canvis de llum requereix d’un tipus d’il·lu-
minació diferent en funció de si es considera la zona d’accés (llindar), zona de transició 
o trams interior del túnel. Per tant, el nivell d’il·luminació ha de ser major quan més a 
prop ens trobem de l’entrada del túnel.

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els llums instal·lats en el 
túnel de la ronda Oest, de Sabadell (Vallès Occidental), al pas pel barri de 
Can Llong
314-03393/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20720 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03392/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consum elèctric 
dels llums instal·lats en el túnel de la ronda Oest, de Sabadell (Vallès 
Occidental), al pas pel barri de Can Llong
314-03394/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20720 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03392/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intensitat dels llums 
instal·lats en el túnel de la ronda Oest, de Sabadell (Vallès Occidental), al 
pas pel barri de Can Llong
314-03395/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20720 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03392/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el millorament del camí de 
l’Albagés a Cervià de les Garrigues
314-03410/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21466 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-03410/11 us informo del 
següent:

El camí de l’Albagés a Cervià de les Garrigues no és una infraestructura de titulari-
tat del Departament de Territori i Sostenibilitat i, per tant, el Departament no té previst 
fer cap millora del camí.

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de l’Agència 
Catalana de l’Aigua per a aprovar el projecte de neteja dels marges del riu 
Algars al pas per Arnes
314-03533/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-03533/11 us informo del 
següent:

L’Ajuntament d’Arnes va detectar un problema d’erosió i acumulació de sedi-
ments, en la piscina natural de la Palanca, al paratge de Santa Madrona i a la Font del 
Cigró, que posava en risc les instal·lacions. El passat 9 de febrer va enviar un escrit a 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en què sol·licitava l’actuació de l’administració 
hidràulica.

L’ACA va traslladar la petició de l’Ajuntament a la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre (CHE), la qual va redactar la corresponent Memòria Ambiental, que considera 
que els treballs a dur a terme no es troben inclosos en els supòsits previstos en la Llei 
21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental i, en conseqüència, no és necessari 
el procediment d’avaluació d’impacte ambiental ordinària (Annex 1) ni simplificada 
(Annex II).

Aquesta Memòria va ser tramesa a l’ACA per tal de sotmetre-la a informe per part 
de l’òrgan ambiental competent (OMA), l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de 
l’Ebre del Departament de Territori i Sostenibilitat, la qual va considerar igualment que 
les actuacions previstes no figuraven en cap dels supòsits previstos en l’Annex I i II de 
la Llei 21/2013.

Les actuacions tenien per objecte enretirar els sediments de la llera del curs i així 
millorar la capacitat hidràulica del curs davant possibles avingudes i, en efecte, dismi-
nuir els impactes associats a aquests episodis. Les actuacions esmentades estaven em-
marcades dins el projecte de conservació del domini públic hidràulic de Catalunya, pro-
mogut pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

L’informe d’avaluació ambiental de l’OMA va ser favorable i en ell es va identificar 
i valorar el grau d’impacte sobre el medi de les actuacions a dur a terme, establint les 
mesures preventives, correctores i/o compensatòries corresponents.

A la vista de tota la documentació, l’actuació va ser aprovada per la CHE i l’execució 
de les obres es va realitzar per l’empresa estatal TRAGSA, per encàrrec de la CHE. Ac-
tualment, resta pendent de fer una replantació de vegetació autòctona de menor alçada i 
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en posició hidràulica més favorable que la preexistent, per tal d’aminorar els processos 
d’erosió i retenció de sediments.

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta d’ocupació pública 
aprovada el 21 de juliol de 2015 en l’àmbit de l’execució penal
314-03590/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20024 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-03590/11 us informo del 
següent:

Les convocatòries dels processos selectius corresponents a l’àmbit d’execució penal 
derivades d’aquesta oferta estan actualment en fase d’estudi i preparació. Tot i que en-
cara no s’ha determinat amb quin cos s’iniciarà la convocatòria dels processos selectius, 
la previsió és que la primera convocatòria es pugui fer pública durant el darrer quadri-
mestre d’aquest any 2016.

Barcelona, 8 d’abril de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el 
Departament de Justícia no convoca concursos específics per a la provisió 
de llocs de comandament dels àmbits de règim interior, administració i 
rehabilitació
314-03592/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20025 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-03592/11 us informo del 
següent:

No és cert que el Departament no convoqui concursos específics de mèrits i capaci-
tats per a la provisió de llocs de comandament.

Els concursos específics de mèrits i capacitats per a la provisió de llocs de comanda-
ment convocats l’any 2008 es van resoldre l’any 2009. Amb posterioritat a les convoca-
tòries de l’any 2008 s’han convocat els concursos específics següents:
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Núm. convoc. Publicació convocatòria Llocs convocats

DOGC 
Publicació 
convocatòria

DOGC Publicació 
resolució nomenament

JU/CP003/2010 Resolució JUS/3171/2010, de 30 de setembre, 
per la qual es fa pública la convocatòria 
de concurs específic de mèrits i capacitats 
per a la provisió de 46 llocs de cap 
d’Unitat del Centre Penitenciari Puig de 
les Basses dependent de la Secretaria de 
Serveis Pnitenciaris, Rehabilitació i Justícia 
Juvenil (convocatòria de provisió núm. JU/
CP003/2010). DOGC núm. 5731 de 08.10.2010

Cap d'Unitat 5731, de 
8.10.2010

Resolució nomenament 
parcial JUS/1504/2014, de 
18 de juny, DOGC 6655, 
de 2.7.2014 i Resolució 
nomenament parcial 
JUS/850/2014, de 14 
d'abril, DOGC núm. 6607, 
de 22.4.2014

JU/CP004/2010 RESOLUCIÓ JUS/3172/2010, d’1 d’octubre, 
per la qual es fa pública la convocatòria 
de concurs específic de mèrits i capacitats 
per a la provisió de 6 llocs de cap de l’Àrea 
Funcional del Centre Penitenciari Puig de 
les Basses dependent de la Secretaria de 
Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia 
Juvenil (convocatòria de provisió núm. JU/
CP004/2010). DOGC núm. 5731 de 08.10.2010

Cap de l’Àrea 
Funcional

5731, de 
8.10.2010

6608, de 23.4.2014

JU/CP005/2010 Resolució JUS/3266/2010, de 7 d’octubre, 
per la qual es fa pública la convocatòria de 
concurs específic de mèrits i capacitats per a 
la provisió d'un lloc de coordinador/a d'Unitat 
Especialitzada del Centre Penitenciari Puig 
de les Basses dependent de la Secretaria de 
Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia 
Juvenil (convocatòria de provisió núm. JU/
CP005/2010). DOGC núm. 5736 de 18.10.2010

Coordinador/a 
d'Unitat 
Especialitzada

5736, de 
18.10.2010

6068, de 16.2.2012

JU/CP006/2010 Resolució JUS/4051/2010, de 26 de novembre, 
per la qual es fa pública la convocatòria de 
concurs específic de mèrits i capacitats per a 
la provisió d'un lloc de coordinador/a d'Equips 
Multidisciplinaris del Centre Penitenciari Puig 
de les Basses dependent de la Secretaria de 
Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia 
Juvenil (convocatòria de provisió núm. JU/
CP006/2010), DOGC 5781, de 23.12.2010

Coordinador/a 
d'Equips 
Multidisciplinaris

5781, de 
23.12.2010

6592, de 28.3.2014

JU/CP007/2010 Resolució JUS/4052/2010, de 26 de novembre, 
per la qual es fa pública la convocatòria de 
concurs específic de mèrits i capacitats per 
a la provisió d'un lloc de cap de Programes 
d'Educació Social del Centre Penitenciari Puig 
de les Basses dependent de la Secretaria de 
Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia 
Juvenil (convocatòria de provisió núm. JU/
CP007/2010), DOGC núm. 5781, de 23.12.2010

Cap de Programes 
d'Educació Social

5781, de 
23.12.2010

6592, de 28.3.2014

JU/CP009/2010 Resolució JUS/4175/23010, de 26 de 
novembre, per la qual es fa pública la 
convocatòria de concurs específic de mèrits i 
capacitats per a la provisió d'un lloc de cap de 
Programes d'Atenció Especialitzada del Centre 
Penitenciari Puig de les Basses dependent 
de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, 
Rehabilitació i Justícia Juvenil (convocatòria de 
provisió núm. JU/CP009/2010), DOGC 5789, 
de 4.1.2011

Cap de Programes 
d'Atenció 
Especialitzada

5789, de 
4.1.2011

6044, de 13.1.2012
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Núm. convoc. Publicació convocatòria Llocs convocats

DOGC 
Publicació 
convocatòria

DOGC Publicació 
resolució nomenament

JU/CP001/2011 Resolució JUS/1882/2011, de 25 de juliol, 
de convocatòria de concurs específic 
de mèrits i capacitats limitat al personal 
d’àmbits determinats del Centre Penitenciari 
de Girona per a la provisió de 8 llocs de 
treball de coordinador/a de Règim Interior de 
Medi Obert del Centre Penitenciari Obert de 
Girona (convocatòria de provisió núm. JU/
CP001/2011), DOGC 5931, de 29,7.2011

CRIMO 5931, de 
29.7.2011

6652, de 27.6.2014

JU/CP002/2011 Resolució JUS/1883, 2011, de convocatòria 
de concurs específic de mèrits i capacitats 
limitat al personal d’àmbits determinats del 
Centre Penitenciari de Girona per a la provisió 
d’un lloc singular de cap d’Unitat de Suport 
Administratiu als Equips Directius del Centre 
Penitenciari Obert de Girona (convocatòria de 
provisió núm. JU/CP002/2011), DOGC 5931, 
de 29.7.2011

SAD 5931, de 
29.7.2011

6652, de 27.6.2014

JU/CP003/2011 Resolució JUS/2349/2011, de 13.10.2011, 
per la qual es fa pública la convocatòria de 
concurs específic de mèrits i capacitats per 
a la provisió d'un lloc de cap de Programes 
de Treball Social del Centre Penitenciari Puig 
de les Basses dependent de la Secretaria de 
Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia 
Juvenil (convocatòria de provisió núm. JU/
CP003/2011), DOGC 5983, de 13.10.2011

Cap de Programes 
de Treball Social

5983, de 
13.10.2011

6592, de 28.3.2014

JU/CP004/2011 Resolució JUS/2353/2011, de 4 d'octubre, 
per la qual es fa pública la convocatòria de 
concurs específic de mèrits i capacitats per a 
la provisió de 4 llocs d'encarregat/ada d'Àrea 
Administrativa del Centre Penitenciari Puig 
de les Basses dependent de la Secretaria de 
Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia 
Juvenil (convocatòria de provisió núm. JU/
CP004/2011), DOGC 5984, de 14.10.2011

Encarregat/
ada d'Àrea 
Administrativa

5984, de 
14.10.2011

Resolució  nomenament 
JUS/868/2014, DOGC 
6609, de 24.4.2014 i 
Resolució nomenament 
JUS/1472/2014, de 18 
de juny, DOGC 6652, de 
27.6.214

JU/CP002/2015 Resolució JUS/762/2015, de 8 d'abril, de 
convocatòria de concurs específic de mèrits 
i capacitats limitat al personal d'àmbits 
determinats del Centre Penitenciari de Tarragona 
per a la provisió de 6 llocs de treball de 
coordinador/a de Règim Interior de Medi Obert 
del Centre Penitenciari Obert de Tarragona

CRIMO 6856, de 
22.4.2015

7002. de 20.11.2015

En l’àmbit de règim interior, el concurs de comandaments de l’any 2008 (convocatò-
ria de provisió núm. JU/CP003/2008) està actualment pendent de resolució per execu-
ció de la sentència núm. 701/2012, d’11 de juny, dictada per la Secció Quarta de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

També en l’àmbit de règim interior, en execució de la Sentència núm. 345/2015, de 4 
de maig, i la Sentència núm. 373/2015, de 12 de maig, dictades per la Secció Quarta de 
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, s’es-
tà tramitant actualment la segona fase de la convocatòria de concurs específic de mèrits 
i capacitats per a la provisió de 46 llocs de cap d’Unitat del Centre Penitenciari Puig de 
les Basses (convocatòria de provisió núm. JU/CP003/2010).

Per tal de garantir la seguretat jurídica de les properes convocatòries i de les perso-
nes que hi participen, abans de convocar altres concursos específics el Departament de 
Justícia esperarà la resolució de les convocatòries esmentades.

Barcelona, 8 d’abril de 2016 t
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia



BOPC 111
22 d’abril de 2016

1.25.15. Preguntes per escrit 89 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el 
Departament de Justícia vulnera la legislació sobre provisió de llocs de 
treball i promoció professional dels treballadors
314-03593/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20026 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-03593/11 us informo del 
següent:

El Departament de Justícia no vulnera la legislació vigent en matèria de provisió de 
llocs de treball i de promoció professional dels treballadors.

La Direcció General de Serveis Penitenciaris proposa que es portin a terme els pro-
cessos selectius escaients per a la provisió definitiva de molts dels llocs de treball que 
consten a la seva relació de llocs de treball.

El Departament de Justícia té atribuïdes les competències per a convocar i resol-
dre els processos selectius per a l’accés a la condició de personal funcionari, inclosa la 
promoció interna, dels cossos especials penitenciaris i dels cossos no penitenciaris el 
personal dels quals ocupa llocs de treball adscrits a l’àmbit funcional d’execució penal.

També té atribuïdes competències per a convocar i resoldre els concursos generals 
de provisió de llocs de treball dels cossos especials penitenciaris i els concursos especí-
fics per a la provisió dels llocs de treball de comandament i singulars que estiguin sota 
la seva dependència.

El processos per a la provisió definitiva dels llocs de treball de comandament es pla-
nifiquen i s’executen des de les unitats de selecció i provisió del Departament, en funció 
dels calendari dels processos selectius i de mobilitat dels cossos que gestiona el Depar-
tament i dels recursos de què disposen per a portar-los a terme.

Pel que fa als processos per a la provisió definitiva de llocs de comandament de cos-
sos penitenciaris.

– L’any 2008 es va convocar el concurs específic de mèrits i capacitats per a la pro-
visió de diversos llocs de comandament de l’àmbit de règim interior dels centres peni-
tenciaris dependents de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i 
Justícia Juvenil (convocatòria de provisió núm. JU/CP003/2008), que va ser recorregut 
i que s’ha de resoldre.

– L’any 2010 es va convocar el concurs específic de mèrits i capacitats per a la pro-
visió de 46 llocs de cap d’unitat del Centre Penitenciari Puig de les Basses dependent 
de la Direcció General de Serveis Penitenciaris (convocatòria de provisió núm. JU/
CP003/2010), que va ésser recorregut i que també està pendent de resolució.

Actualment, el Departament de Justícia està treballant en una nova convocatòria de 
concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de llocs de comandament, que 
no es tirarà endavant fins que no es resolguin els concursos de comandaments del 2008 
i del 2010.

Barcelona, 8 d’abril de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a garantir 
la seguretat dels funcionaris dels centres penitenciaris
314-03782/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 20062 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-03782/11 us informo del 
següent:

La Direcció General de Serveis Penitenciaris compta amb plans i manuals d’au-
toprotecció i seguretat i d’organització i funcionament, per vetllar per la seguretat dels 
funcionaris del Centre Penitenciari Ponent, així com de la resta de centres penitenciaris 
gestionats per l’administració de la Generalitat de Catalunya.

En el cas de l’incident al Centre Penitenciari Ponent, els danys que l’intern, armat 
amb un tros de marc d’una finestra, hagués pogut causar es varen minimitzar gràcies a 
l’aplicació del protocol d’autoprotecció i seguretat establert.

Els funcionaris varen actuar diligentment i varen entrar a la cel·la equipats amb la 
protecció reglamentària: escuts, cascs i porres de goma. Malgrat que la intervenció era 
arriscada, varen aconseguir protegir-se del llançament del marc metàl·lic i subjectar 
l’intern, i varen patir contusions i erosions a les cames i als braços, a causa dels cops de 
peu i la resistència que aquest va oferir.

En relació amb les mesures que s’han pres per garantir la seguretat dels funcionaris, 
el servei d’equipaments penitenciaris ha aplicat més punts de soldadura a les frontisses 
de seguretat de les finestres del departament especial del Centre Penitenciari Ponent i, 
també, ha revisat les finestres de la resta de centres penitenciaris de Catalunya.

Per fer front a les incidències que puguin ocórrer als centres penitenciaris i, alhora, 
garantir la seguretat dels funcionaris que hi treballen, la Direcció General de Serveis 
Penitenciaris seguirà insistint en l’aplicació de la normativa de seguretat existent:

– La Instrucció 1/2011, sobre ordenació dels plans d’autoprotecció i seguretat, i 
manuals d’organització i funcionament dels centres penitenciaris de Catalunya

– L’Ordre 2/2012, relativa a l’aprovació del Programa de Gestió d’incidents, apli-
cació de mitjans coercitius, registres, escorcolls i requises al centres penitenciaris de 
Catalunya

Amb periodicitat mensual, la Subdirecció General de Centres i Gestió Penitenciària 
es reuneix amb els representants sindicals per analitzar els incidents que han succeït als 
centres penitenciaris catalans, amb l’objectiu de corregir i adoptar noves mesures quan 
convingui.

La Direcció General de Serveis Penitenciaris, augmentarà l’oferta de pràctiques pro-
fessionals dins el marc de les activitats formatives regulars que ofereix el Centre d’Estu-
dis Jurídics i Formació Especialitzada.

Barcelona, 11 d’abril de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre una entrevista dels diaris 
Financial Times, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, Corriere della Sera i 
Diário de Notícias al president de la Generalitat
314-03807/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 21795 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalu-

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta escrita, amb Número de Tramitació: 314-
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03807/11 us trameto, en document annex, la informació facilitada per la Direcció Gene-
ral de Comunicació del Govern.

Barcelona, 15 d’abril de 2016
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex
La llista de peticions de mitjans internacionals per a entrevistar el president Carles 

Puigdemont, des que va prendre possessió del seu càrrec, és llarga. La relació profes-
sional d’aquests mitjans amb el Govern també fa temps que és permanent. Per agilitar i 
donar resposta a algunes d’aquestes peticions, es va prendre la decisió d’agrupar diver-
sos mitjans en una única entrevista, bo i procurant que fossin mitjans, com va ser el cas, 
que no fossin competència entre ells. Aquest procediment ja s’ha dut a terme en d’altres 
ocasions amb tota naturalitat. En aquesta entrevista només van participar-hi els cinc 
mitjans objecte de la pregunta parlamentària.

El Govern de la Generalitat no ha pagat ni un euro per aquesta entrevista i ni tan sols 
ha considerat mai aquesta possibilitat, per dues raons. En primer lloc, perquè aquest 
Govern considera i valora la feina periodística com una activitat professional lliure i 
no condicionada que ha de basar-se en l’interès informatiu de l’actualitat, que en el cas 
de Catalunya és molt alt. En segon lloc, perquè els mitjans de comunicació seriosos i 
responsables, com són els cinc als quals fa referència la pregunta, no acceptarien mai 
cobrar per a fer entrevistes, i això és quelcom que qualsevol organització política demo-
cràtica i responsable ja hauria de saber.

El Govern de la Generalitat considera que el Tribunal Constitucional no pot limitar, 
ni ha de limitar, la relació entre el Govern i els mitjans de comunicació internacionals. 
Fer-ho suposaria una censura inadmissible en un Estat democràtic i una anomalia sor-
prenent en un Estat membre de la Unió Europea (UE). La llibertat d’expressió i d’infor-
mació són drets fonamentals que no poden ser limitats per ningú. Per tant, el Govern de 
la Generalitat mantindrà la seva relació i contacte directe amb els mitjans de comunica-
ció, tant catalans com internacionals, perquè aquesta és l’obligació de qualsevol govern 
responsable i perquè la petició d’informació per part dels mitjans és contínua.

Jaume Clotet i Planas
Director general

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

1.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la filtració de 
dades personals de la plantilla a l’agost del 2012
322-00026/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, tinguda el 15.04.2016, DSPC-C 91.
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Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les 
previsions pressupostàries de la Corporació per al 2016
322-00027/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, tinguda el 15.04.2016, DSPC-C 91.

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el 
posicionament de les ofertes televisives
322-00028/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, tinguda el 15.04.2016, DSPC-C 91.

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la tendència 
dels ingressos en publicitat
322-00029/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, tinguda el 15.04.2016, DSPC-C 91.

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la 
programació especial del dia de Sant Jordi
322-00030/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, tinguda el 15.04.2016, DSPC-C 91.

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre 
l’avantprojecte de pressupost de la Corporació corresponent al 2016
322-00031/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, tinguda el 15.04.2016, DSPC-C 91.
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Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la demanda 
judicial per la filtració de l’expedient de regulació d’ocupació del 2012
322-00032/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, tinguda el 15.04.2016, DSPC-C 91.

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la política 
de nomenament de càrrecs
322-00033/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, tinguda el 15.04.2016, DSPC-C 91.

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la 
commemoració d’esdeveniments polítics o culturals rellevants
322-00034/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, tinguda el 15.04.2016, DSPC-C 91.

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els 
pressupostos de la Corporació
322-00035/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, tinguda el 15.04.2016, DSPC-C 91.

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tractament 
de la prostitució a la ràdio i la televisió públiques
322-00036/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, tinguda el 15.04.2016, DSPC-C 91.
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Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la pluralitat 
de veus a la ràdio i la televisió públiques
322-00037/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, tinguda el 15.04.2016, DSPC-C 91.

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’interès 
informatiu de la situació política de Còrsega
322-00038/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, tinguda el 15.04.2016, DSPC-C 91.

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la previsió de 
retirar a un treballador de la Corporació l’acusació de difondre l’expedient 
de regulació
322-00039/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, tinguda el 15.04.2016, DSPC-C 91.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre els motius de la continuïtat de la sèrie La Riera la propera 
temporada
323-00018/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, tinguda el 15.04.2016, DSPC-C 91.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió 
sobre els resultats de la primera onada de l’Estudi general de mitjans
323-00019/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, tinguda el 15.04.2016, DSPC-C 91.
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre l’estratègia amb relació a la televisió social
323-00020/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, tinguda el 15.04.2016, DSPC-C 91.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió 
sobre l’objectiu de l’acord amb Ràdio Teletaxi per a l’emissió de butlletins 
informatius
323-00021/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, tinguda el 15.04.2016, DSPC-C 91.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió 
sobre la previsió per al programa Converses amb... a l’estiu
323-00022/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, tinguda el 15.04.2016, DSPC-C 91.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre la programació de Televisió de Catalunya
323-00023/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, tinguda el 15.04.2016, DSPC-C 91.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre els criteris de contractació de productores externes
323-00024/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, tinguda el 15.04.2016, DSPC-C 91.
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el cas d’Ester 
Quintana
310-00046/11

ANUNCI: MIREIA BOYA E BUSQUET, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL GP CUP-CC

Reg. 21796 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.04.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Mireia Vehí i Cantenys, diputada del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que 
estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la 
pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el cas Ester Quintana.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Mireia Vehí i Cantenys, diputada, GP CUP-CC 

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’impacte de les 
malalties professionals en el sistema públic de salut
310-00047/11

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP

Reg. 22033 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.04.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’impacte al sistema públic de salut de les malalties professionals

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2016
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la prevenció 
d’incendis
310-00048/11

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC

Reg. 22050 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.04.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 161 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 parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la prevenció d’incendis?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la pobresa 
energètica
310-00049/11

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC

Reg. 22051 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.04.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 161 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 parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la pobresa energètica?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions per a 
millorar la situació de la pesca de peix blau
310-00050/11

ANUNCI: MARTA ROVIRA I VERGÉS, DEL GP JS

Reg. 22055 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.04.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí del Grup Par-

lamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 161 del Regla-
ment 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 parlamentari: 
– Ha efectuat el Govern de la Generalitat cap acció dirigida a millorar la situació 

negativa de la pesquera de peix blau o, si més no, mitigar-ne els efectes en la flota afec-
tada?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’avaluació en 
ensenyament
310-00051/11

ANUNCI: MARTA ROVIRA I VERGÉS, DEL GP JS

Reg. 22056 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.04.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí del Grup Par-

lamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 161 del Regla-
ment 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 parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern sobre l’avaluació en Ensenyament?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS



BOPC 111
22 d’abril de 2016

3.25.05. Preguntes orals en el Ple 98

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les conclusions 
del conseller de Salut amb relació al reial decret sobre infermeria
310-00052/11

ANUNCI: MARTA ROVIRA I VERGÉS, DEL GP JS

Reg. 22057 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.04.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí del Grup Par-

lamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 161 del Regla-
ment 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 parlamentari: 
– Quines conclusions extreu el conseller de Salut de la seva participació el passat di-

mecres dia 13 al ple del Consejo Interterritorial de Salud celebrat a Madrid en relació 
amb el Reial decret espanyol sobre Infermeria?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la sanitat 
catalana
310-00053/11

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S

Reg. 22058 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.04.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple que tindrà llocs els 
propers 20 i 21 d’abril de 2016.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Pregunta al Govern sobre la sanitat catalana.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva activitat 
publicitària
310-00054/11

ANUNCI: JOSEP ENRIC MILLO I ROCHER, DEL GP PPC

Reg. 22062 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.04.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Par-
lament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’activitat publicitària del Govern.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política
317-00032/11

ANUNCI: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 20772 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.04.2016

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, formula la pregunta se-
güent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el Molt Honorable President de la Generalitat de la situació po-

lítica a Catalunya?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política i social
317-00033/11

ANUNCI: MIREIA BOYA E BUSQUET, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP CUP-CC

Reg. 21782 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.04.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que es-
tableix l’article 161 del Reglament del Parlament, formulen la pregunta següent al presi-
dent de la Generalitat, per tal que els sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’opinió del President de la Generalitat de Catalunya sobre la situació po-

lítica i social que viu el país.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP CUP-CC 

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política
317-00034/11

ANUNCI: JOSEP LLUÍS FRANCO RABELL, DEL GP CSP

Reg. 22032 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.04.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Lluís Franco Rabell, president del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, formula la 
pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en 
el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’opinió del president de la Generalitat en relació a l’actual situació po-

lítica?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2016
Josep Lluís Franco Rabell, president GP CSP
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política
317-00035/11

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC

Reg. 22052 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.04.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, formula la pregunta següent al 
president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Molt Honorable President de la Generalitat en relació 

amb la situació política actual?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00036/11

ANUNCI: JORDI TURULL I NEGRE, DEL GP JS

Reg. 22054 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.04.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el 

que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, formula la pregunta següent al 
president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en relació als darrers esdeveni-

ments de l’actualitat política?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2016
Jordi Turull i Negre, president GP JS

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política
317-00037/11

ANUNCI: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL GP PPC

Reg. 22061 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 18.04.2016

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, president del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, formula 
la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Què opina el Molt Honorable President de la Generalitat de l’actual situació polí-

tica a Catalunya?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2016
Xavier García Albiol, president GP PPC
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3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre 
d’agents forestals
311-00028/11

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2016.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre 
d’efectius dels agents forestals en actiu
311-00029/11

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2016.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència 
d’un mapa amb els emplaçaments dels agents forestals
311-00030/11

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2016.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de 
convocar places d’agents forestals el 2016
311-00031/11

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2016.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’elaboració 
d’un estudi relatiu al dèficit d’efectius d’agents forestals
311-00032/11

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2016.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de 
voluntaris de les agrupacions de defensa forestal
311-00033/11

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2016.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre 
d’efectius de voluntaris de les agrupacions de defensa forestal en actiu
311-00034/11

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Sol·licitud: GP C’s (reg. 20357)
Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2016.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència 
d’un mapa amb els emplaçaments dels voluntaris de les agrupacions de 
defensa forestal
311-00035/11

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Sol·licitud: GP C’s (reg. 20357)
Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2016.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures 
dutes a terme amb relació a un edifici ocupat a Salt (Gironès)
311-00142/11

ANUNCI: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 21342 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions 

Públiques i Habitatge, 20.04.2016

A la Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge
Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les mesures que ha dut a terme el Govern de la Generalitat en relació a 

l’edifici ocupat al c/ Doctor Castany número 91 de Salt?
– S’ha coordinat amb el govern municipal?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016
Jean Castel Sucarrat, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions 
que ha tingut amb la Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios 
Procedentes de la Reestructuración de la Banca (Sareb) per a solucionar 
les necessitats d’habitatge de les famílies que ocupen un edifici a Salt 
(Gironès)
311-00143/11

ANUNCI: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 21343 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions 

Públiques i Habitatge, 20.04.2016

A la Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge
Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines reunions ha mantingut el Govern de la Generalitat amb la Sareb per tal de 

buscar solucions socials a la necessitat d’habitatge de les famílies que ocupen l’edifici 
d’habitatges del c/ Doctor Castany número 91 de Salt?

– S’ha arribat a alguna mena d’acord?
– Quins?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016
Jean Castel Sucarrat, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
solucions per a les famílies de Salt (Gironès) amb problemes d’habitatge i 
d’emergència social
311-00144/11

ANUNCI: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 21344 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions 

Públiques i Habitatge, 20.04.2016

A la Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge
Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines solucions es planteja el Govern de la Generalitat per atendre les necessitats 

de la resta de famílies que estan en situacions similars d’emergència social del mateix 
municipi?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016
Jean Castel Sucarrat, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació 
d’ocupació d’un edifici d’habitatges a Salt (Gironès)
311-00145/11

ANUNCI: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 21345 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions 

Públiques i Habitatge, 20.04.2016

A la Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge
Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Com valora el Govern de la Generalitat la situació d’ocupació actual de l’edifici 

d’habitatges del c/Doctor Castany número 91 de Salt?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016
Jean Castel Sucarrat, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de 
sol·licitants d’habitatge social
311-00146/11

ANUNCI: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 21346 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions 

Públiques i Habitatge, 20.04.2016

A la Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge
Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el volum de famílies i/o persones demandants d’habitatge social que hi ha 

a Catalunya, desglossat per municipis, comarques i províncies en relació al volum rela-
tiu d’habitants?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016
Jean Castel Sucarrat, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les entrevistes 
que diaris estrangers han fet al conseller d’Afers i Relacions Institucionals i 
Exteriors i Transparència
311-00147/11

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 21368 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 19.04.2016

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

con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguien-
te pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
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El pasado mes de abril de 2016 el Honorable Consejero Sr. Raul Romeva fue entre-
vistado por los diarios La Stampa y por el rotativo La Libre Belgique.

– ¿Fue iniciativa de la Generalitat de Cataluña solicitar una entrevista a dichos me-
dios de comunicación? Si la respuesta es afirmativa 

– ¿Se solicitó entrevista a otros medios internacionales?
– ¿Cuáles?

Palacio del Parlamento, 13 de abril de 2016
Susana Beltrán García, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pagament 
a diaris estrangers per les entrevistes al conseller d’Afers i Relacions 
Institucionals i Exteriors i Transparència
311-00148/11

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 21369 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 19.04.2016

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

con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguien-
te pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
El pasado mes de abril de 2016 el Honorable Consejero Sr. Raul Romeva fue entre-

vistado por los diarios La Stampa y por el rotativo La Libre Belgique.
– ¿La Generalitat de Cataluña ha pagado para que el Consejero Sr. R. Romeva fue-

ra entrevistado por los citados medios de comunicación? Si la respuesta es afirmativa 
¿Cuál ha sido el coste económico en cada uno de estos diarios que han recogido la en-
trevista?

Palacio del Parlamento, 13 de abril de 2016
Susana Beltrán García, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment 
de la suspensió de l’article 37 de la Llei 16/2014, d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea, pel Tribunal Constitucional
311-00149/11

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 21370 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 19.04.2016

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

con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguien-
te pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
El pasado mes de abril de 2016 el Honorable Consejero Sr. Raul Romeva fue entre-

vistado por los diarios La Stampa y por el rotativo La Libre Belgique.
– ¿Cómo cumple la Generalitat de Cataluña con la suspensión dispuesta por el Tri-

bunal Constitucional al artículo 37 de la Ley catalana 16/2014 de acción exterior y de 
relaciones con la Unión Europea que impediría que el Gobierno catalán mantuviera 
contacto permanente y fluido con los medios de comunicación de todo el mundo res-
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pecto de las entrevistas realizadas por estos dos medios internacionales al Consejero Sr. 
Raul Romeva?

Palacio del Parlamento, 13 de abril de 2016
Susana Beltrán García, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les relacions 
institucionals habituals
311-00150/11

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 21371 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 19.04.2016

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

con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguien-
te pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a la respuesta que el Govern dio a la pregunta sobre el Gobierno Suizo, 

Tram 314-00536/11, y a fin de seguir profundizando
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿Qué considera el Govern que son relaciones institucionales habituales?
– ¿Cuáles son los interlocutores con los que el Govern mantiene relaciones instituci-

onales habituales?
– ¿Cuál es la periodicidad con la que el Govern mantiene relaciones institucionales 

habituales con el Gobierno suizo?
– ¿Informan de estas relaciones institucionales habituales con el gobierno suizo al 

Gobierno del Estado?
– Si la respuesta es afirmativa ¿Con que antelación? ¿Informan después al Gobierno 

del Estado sobre el contenido de dichas reuniones? ¿Qué tipo de informaciones propor-
cionan al Gobierno del Estado?

– Cuando el Govern mantiene relaciones institucionales habituales con el gobierno 
suizo, ¿les informa de que el Estado tiene la competencia exclusiva en materia de rela-
ciones internacionales y que ello exige lealtad institucional y unidad de acción exterior 
del Estado? Tanto si la respuesta es negativa como positiva ¿Cómo actúa el Govern en 
relación al Gobierno suizo para respetar la competencia exclusiva del Estado en mate-
ria de relaciones internacionales y el respeto que es obligado según el artículo 193.1 del 
Estatuto catalán?

Palacio del Parlamento, 13 de abril de 2016
Susana Beltrán García, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les preguntes 
i les respostes en la sessió de treball del Consell de Diplomàcia Pública de 
Catalunya amb corresponsals estrangers
311-00151/11

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 21372 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 19.04.2016

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

con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguien-
te pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a la respuesta que el Govern dio a la pregunta sobre la sesión de traba-

jo que Diplocat organizó con corresponsales extranjeros, Tram 314-00537/11, y a fin de 
seguir profundizando

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿Qué preguntas formularon los periodistas presentes en el acto?
– ¿Qué respuestas dieron los ponentes que pueden ser consideradas por el Govern 

jurídicas y neutrales?
Palacio del Parlamento, 13 de abril de 2016

Susana Beltrán García, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
compareixença davant la Comissió d’Assumptes Internacionals del 
Parlament de l’Uruguai
311-00152/11

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 21373 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 19.04.2016

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

con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguien-
te pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a la respuesta que el Govern dio a la pregunta sobre el Parlamento de 

Uruguay, Tram 314-00571/11, y a fin de seguir profundizando
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿El Govern puede indicarnos qué explicó acerca de los partidos políticos que están 

en completo desacuerdo con el proceso secesionista catalán?
– ¿Cuáles fueron las preguntas que se formularon en la comisión de Asuntos Inter-

nacionales del Parlamento de Uruguay?
– ¿Puede facilitarnos el Govern los datos de contacto en Uruguay para que podamos 

preguntar al Parlamento de Uruguay sobre la citada invitación cursada a la delegación 
de Cataluña?

– ¿El viaje y estancia para dar curso a la invitación de comparecer de forma presen-
cial en la comisión de Asuntos Internacionales del Parlamento de Uruguay fue sufraga-
da por la Generalitat de Cataluña? Si la respuesta es afirmativa, ¿Cuál fue el coste eco-
nómico de dicho viaje y estancia?

Palacio del Parlamento, 13 de abril de 2016
Susana Beltrán García, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els parlaments 
estrangers que han organitzat sessions per a parlar del futur polític de 
Catalunya
311-00153/11

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 21374 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 19.04.2016

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

con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguien-
te pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a la respuesta que el Govern dio a la pregunta sobre la participación 

en sesiones de parlamentos extranjeros para abordar el tema del proceso secesionista, 
Tram 314-00572/11, y a fin de seguir profundizando

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿Cuáles fueron los cinco parlamentos extranjeros que organizaron sesiones para 

tratar el futuro político de Cataluña? ¿Pueden indicar el Govern, en concreto, cuáles de 
estas sesiones se organizaron en comisiones así como el nombre de la misma y cuáles 
en el Pleno?

– ¿El Govern puede indicarnos qué se explicó acerca de los partidos políticos que 
están en completo desacuerdo con el proceso secesionista catalán?

– ¿Cuáles fueron los datos demoscópicos que proporcionaron y cuál fue la explica-
ción, en concreto, que se dio de los mismos?

– ¿Puede facilitarnos el Govern los datos de contacto con los parlamentos extranje-
ros para que podamos preguntar sobre la organización de las citadas sesiones?

– ¿El viaje y estancia de la representación del Govern fue sufragada por la Generali-
tat de Cataluña? Si la respuesta es afirmativa ¿Cuántas personas viajaron en representa-
ción del Govern? ¿Cuál fue el coste económico de dicho viaje y estancia?

Palacio del Parlamento, 13 de abril de 2016
Susana Beltrán García, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la divulgació 
del futur polític de Catalunya a les delegacions de la Generalitat a l’exterior
311-00154/11

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 21375 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 19.04.2016

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

con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguien-
te pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– El Govern señala que las oficinas en el exterior tienen por objeto la proyección 

internacional de Cataluña y la defensa de sus intereses económicos, sociales y cultura-
les. En este sentido ¿El Govern considera que la divulgación del proyecto secesionista, 
también denominado el futuro político de Catalunya, entra dentro de los supuestos que 
ustedes han mencionado?
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– ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para considerar que las embajadas pueden 
ser partícipes, o no, de los actos que se organizan en las oficinas de la Generalitat en el 
exterior?

Palacio del Parlamento, 13 de abril de 2016
Susana Beltrán García, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data i la 
publicació de la posada en venda d’un terreny de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès) propietat de l’Incasòl
311-00155/11

ANUNCI: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP C’S

Reg. 22259 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions 

Públiques i Habitatge, 20.04.2016

A la Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 

lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿En qué fecha se puso a la venta el terreno situado en la calle de Narcís Monturiol, 

número 127, de Hospitalet de Llobregat, propiedad del Incasol? ¿De qué forma se publi-
citó la venta de dicho terreno?

Palacio del Parlamento, 18 de abril de 2016
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les ofertes de 
compra d’un terreny de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) propietat 
de l’Incasòl
311-00156/11

ANUNCI: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP C’S

Reg. 22260 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions 

Públiques i Habitatge, 20.04.2016

A la Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 

lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– En referencia al anuncio de venta del terreno situado en la calle de Narcís Montu-

riol, número 127, de Hospitalet de Llobregat, propiedad del Incasol ¿Cuantas ofertas se 
recibieron para la compra de dicho terreno?

Palacio del Parlamento, 18 de abril de 2016
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP C’s

Fascicle tercer
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les empreses 
que van optar per la compra d’un terreny de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès) propietat de l’Incasòl
311-00157/11

ANUNCI: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP C’S

Reg. 22261 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions 

Públiques i Habitatge, 20.04.2016

A la Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 

lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– En referencia al anuncio de venta del terreno situado en la calle de Narcís Montu-

riol, número 127, de Hospitalet de Llobregat, propiedad del Incasol ¿Qué empresas op-
taron por su compra?

Palacio del Parlamento, 18 de abril de 2016
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les condicions 
ofertes per les empreses que optaven a la compra d’un terreny de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) propietat de l’Incasòl
311-00158/11

ANUNCI: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP C’S

Reg. 22262 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions 

Públiques i Habitatge, 20.04.2016

A la Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 

lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– En referencia al anuncio de venta del terreno situado en la calle de Narcís Mon-

turiol, número 127, de Hospitalet de Llobregat, propiedad del Incasol ¿Qué condiciones 
ofrecieron cada una de ellas?

Palacio del Parlamento, 18 de abril de 2016
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la finalitat dels 
habitatges que es construiran en un terreny de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès) propietat de l’Incasòl
311-00159/11

ANUNCI: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP C’S

Reg. 22263 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions 

Públiques i Habitatge, 20.04.2016

A la Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 

lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– En referencia al anuncio de venta del terreno situado en la calle de Narcís Mon-

turiol, número 127, de Hospitalet de Llobregat, propiedad del Incasol ¿Las viviendas se 
destinarán a venta o alquiler?

Palacio del Parlamento, 18 de abril de 2016
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el preu 
de venda o lloguer dels habitatges que es construiran en un terreny de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) propietat de l’Incasòl
311-00160/11

ANUNCI: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP C’S

Reg. 22264 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions 

Públiques i Habitatge, 20.04.2016

A la Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 

lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– En referencia al anuncio de venta del terreno situado en la calle de Narcís Montu-

riol, número 127, de Hospitalet de Llobregat, propiedad del Incasol ¿Cuál es el precio de 
venta o alquiler previsto para las viviendas que se van a promover?

Palacio del Parlamento, 18 de abril de 2016
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el temps que 
seran de protecció oficial els habitatges que es construiran en un terreny 
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) propietat de l’Incasòl
311-00161/11

ANUNCI: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP C’S

Reg. 22265 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions 

Públiques i Habitatge, 20.04.2016

A la Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 

lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– En referencia al anuncio de venta del terreno situado en la calle de Narcís Mon-

turiol, número 127, de Hospitalet de Llobregat, propiedad del Incasol ¿Durante cuánto 
tiempo mantendrán la calificación de protección oficial?

Palacio del Parlamento, 18 de abril de 2016
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per 
les quals el Pla d’ordenació urbanística municipal d’Aiguaviva (Gironès) 
preveu la construcció de nous habitatges
311-00162/11

ANUNCI: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP C’S

Reg. 22268 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions 

Públiques i Habitatge, 20.04.2016

A la Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge
Sergio Sanz Jiménez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines son les raons que fan recomanable que el POUM d’Aiguaviva, que s’acaba 

d’aprovar inicialment per la Comissió d’Urbanisme de Girona, prevegi un nou desenvo-
lupament per a 197 habitatges en un municipi de 775 habitants?

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2016
Sergio Sanz Jiménez, diputat GP C’s

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers 
operatius no voluntaris del parc de bombers de Cervera
314-04222/11

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP SOC

Reg. 19816 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants bombers operatius no voluntaris hi ha al Parc de Bombers de Cervera? 

Quants efectius no voluntaris n’hi ha hauria d’haver segons el mínim de centre?

Palau del Parlament, 17 de març de 2016 
Carles Castillo Rosique, diputat GP SOC

El diputat Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialista, ha formulat la 
mateixa pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers opera-
tius no voluntaris dels parcs de bombers. Tot seguit es reprodueix la llista de preguntes 
amb el número de tramitació i de registre corresponents (admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 19.04.2016).

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Coll de Nargó (tram. 314-04223/11, reg. 19817)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers d’Espot (tram. 314-04224/11, reg. 19818)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers d’Esterri d’Àneu (tram. 314-04225/11, reg. 19819)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de la Granadella (tram. 314-04226/11, reg. 19820)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Guissona (tram. 314-04227/11, reg. 19821)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers d’Isona (tram. 314-04228/11, reg. 19822)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Josa i Tuixén (tram. 314-04229/11, reg. 19823)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Les (tram. 314-04230/11, reg. 19824)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Llavorsí (tram. 314-04231/11, reg. 19825)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Lleida (tram. 314-04232/11, reg. 19826)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Mollerussa (tram. 314-04233/11, reg. 19827)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Montferrer (tram. 314-04234/11, reg. 19828)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers d’Oliana (tram. 314-04235/11, reg. 19829)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers d’Organyà (tram. 314-04236/11, reg. 19830)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de la Pobla de Segur (tram. 314-04237/11, reg. 19831)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers del Pont de Suert (tram. 314-04238/11, reg. 19832)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Ponts (tram. 314-04239/11, reg. 19833)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Seròs (tram. 314-04240/11, reg. 19834)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de la Seu d’Urgell (tram. 314-04241/11, reg. 19835)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Sort (tram. 314-04242/11, reg. 19836)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Tàrrega (tram. 314-04243/11, reg. 19837)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Torà (tram. 314-04244/11, reg. 19838)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Tremp (tram. 314-04245/11, reg. 19839)



BOPC 111
22 d’abril de 2016

3.25.15. Preguntes per escrit 114

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Ribera de Cardós (tram. 314-04246/11, reg. 19840)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers d’Alcover (tram. 314-04247/11, reg. 19841)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Cambrils (tram. 314-04248/11, reg. 19842)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius no 
voluntaris del parc de bombers de Cornudella de Montsant (tram. 314-04249/11, reg. 19843)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Falset (tram. 314-04250/11, reg. 19844)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Montblanc (tram. 314-04251/11, reg. 19845)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Prades (tram. 314-04252/11, reg. 19846)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Reus (tram. 314-04253/11, reg. 19847)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Sant Jaume dels Domenys (tram. 314-04254/11, 
reg. 19848)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Santa Coloma de Queralt (tram. 314-04255/11, 
reg. 19849)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Sarral (tram. 314-04256/11, reg. 19850)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Tarragona (tram. 314-04257/11, reg. 19851)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Valls (tram. 314-04258/11, reg. 19852)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de l’Hospitalet de l’Infant - Vandellòs (tram. 314-
04259/11, reg. 19853)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers del Vendrell (tram. 314-04260/11, reg. 19854)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Vila-rodona (tram. 314-04261/11, reg. 19855)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers d’Amposta (tram. 314-04262/11, reg. 19856)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de l’Ametlla de Mar (tram. 314-04263/11, reg. 19857)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers d’Ascó (tram. 314-04264/11, reg. 19858)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Batea (tram. 314-04265/11, reg. 19859)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Flix (tram. 314-04266/11, reg. 19860)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Gandesa (tram. 314-04267/11, reg. 19861)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers d’Horta de Sant Joan (tram. 314-04268/11, reg. 19862)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Móra d’Ebre (tram. 314-04269/11, reg. 19863)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Tortosa (tram. 314-04270/11, reg. 19864)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Tivissa (tram. 314-04271/11, reg. 19865)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers d’Ulldecona (tram. 314-04272/11, reg. 19866)
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers no 
voluntaris que poden fer intervencions operatives a tot Catalunya
314-04273/11

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP SOC

Reg. 19867 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
– Quin és el nombre de bombers no voluntaris que poden fer intervencions operati-

ves a tota Catalunya?

Palau del Parlament, 17 de març de 2016 
Carles Castillo Rosique, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers no 
voluntaris necessari per a garantir els mínims per torn
314-04274/11

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP SOC

Reg. 19868 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
– Quin és el nombre de bombers no voluntaris que es necessiten a Catalunya per ga-

rantir els mínims per torn?

Palau del Parlament, 17 de març de 2016 
Carles Castillo Rosique, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius de 
millorament del servei pel trasllat del laboratori d’anàlisi clínica regional de 
l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
314-04275/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 19999 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
En relació al trasllat del laboratori d’anàlisi clínic regional de l’Hospital Doctor Trueta, 

de Girona, al Parc Hospitalari Martí i Julià, de Salt (Gironès),
– Quins són els objectius en relació a la millora de la qualitat del servei als usuaris 

del trasllat del laboratori d’anàlisi clínic regional de l’Hospital Doctor Trueta, de Giro-
na, al Parc Hospitalari Martí i Julià, de Salt (Gironès)?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els àmbits del servei que 
poden millorar amb el trasllat del laboratori d’anàlisi clínica regional de 
l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
314-04276/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 20000 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
En relació al trasllat del laboratori d’anàlisi clínic regional de l’Hospital Doctor Trueta, 

de Girona, al Parc Hospitalari Martí i Julià, de Salt (Gironès),
– En què considera el Govern de la Generalitat que pot millorar el servei a la ciuta-

dania aquest trasllat?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalitat del trasllat del 
laboratori d’anàlisi clínica regional de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de 
Girona
314-04277/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 20001 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
En relació al trasllat del laboratori d’anàlisi clínic regional de l’Hospital Doctor Trueta, 

de Girona, al Parc Hospitalari Martí i Julià, de Salt (Gironès),
– Si es reforça el paper d’hospital de referència de l’Hospital Trueta amb noves acti-

vitats, quin és la finalitat del trasllat del laboratori?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost del 
laboratori d’anàlisi clínica regional de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de 
Girona del 2015 i el 2016
314-04278/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 20002 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
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En relació al trasllat del laboratori d’anàlisi clínic regional de l’Hospital Doctor Trueta, 
de Girona, al Parc Hospitalari Martí i Julià, de Salt (Gironès),

– Quin era el pressupost del laboratori per l’any 2015 i 2016?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’oferir els 
serveis del laboratori d’anàlisi clínica regional de l’Hospital Doctor Josep 
Trueta, de Girona, a centres sanitaris de titularitat privada després del 
trasllat
314-04279/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 20003 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
En relació al trasllat del laboratori d’anàlisi clínic regional de l’Hospital Doctor Trueta, 

de Girona, al Parc Hospitalari Martí i Julià, de Salt (Gironès),
– Està previst obrir les portes del laboratori una vegada traslladat a oferir els seus 

serveis a centres sanitaris de titularitat privada?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nou pla funcional del 
laboratori d’anàlisi clínica regional de l’Hospital Doctor Trueta, de Girona, 
després del trasllat
314-04280/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 20004 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
En relació al trasllat del laboratori d’anàlisi clínic regional de l’Hospital Doctor Trueta, 

de Girona, al Parc Hospitalari Martí i Julià, de Salt (Gironès),
– Quin serà el nou pla funcional del laboratori després del trasllat?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del funcionament 
del laboratori d’anàlisi clínica regional de l’Hospital Doctor Trueta, de 
Girona, després del trasllat
314-04281/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 20005 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
En relació al trasllat del laboratori d’anàlisi clínic regional de l’Hospital Doctor Trueta, 

de Girona, al Parc Hospitalari Martí i Julià, de Salt (Gironès),
– Quin cost tindrà el funcionament del laboratori després del trasllat?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del trasllat del 
laboratori d’anàlisi clínica regional de l’Hospital Doctor Trueta, de Girona
314-04282/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 20006 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
En relació al trasllat del laboratori d’anàlisi clínic regional de l’Hospital Doctor Trueta, 

de Girona, al Parc Hospitalari Martí i Julià, de Salt (Gironès),
– Quin cost tindrà el trasllat del laboratori?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les característiques que 
tindrà el laboratori reduït de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona, 
després del trasllat
314-04283/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 20007 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
En relació al trasllat del laboratori d’anàlisi clínic regional de l’Hospital Doctor Trueta, 

de Girona, al Parc Hospitalari Martí i Julià, de Salt (Gironès),
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– Quines característiques tindrà el laboratori més reduït al Trueta que pretén donar 
resposta continua a les peticions urgents sol·licitades dins el mateix hospital?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intensificació del 
transport entre l’Hospital Doctor Josep Trueta i l’Hospital de Santa 
Caterina, a Girona
314-04284/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 20008 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
En relació al trasllat del laboratori d’anàlisi clínic regional de l’Hospital Doctor Trueta, 

de Girona, al Parc Hospitalari Martí i Julià, de Salt (Gironès),
– Quina serà la intensificació dels transport entre l’Hospital Trueta i l’Hospital de 

Santa Caterina motivat pel trasllat del laboratori?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost afegit del trasllat 
de mostres entre l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona, i el Parc 
Hospitalari Martí i Julià, de Salt
314-04285/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 20009 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
En relació al trasllat del laboratori d’anàlisi clínic regional de l’Hospital Doctor Trueta, 

de Girona, al Parc Hospitalari Martí i Julià, de Salt (Gironès),
– Quin cost afegit tindrà anualment el trasllat de mostres entre els dos hospitals?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a fer les 
anàlisis clíniques durant el trasllat del laboratori d’anàlisi clínica regional 
de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
314-04286/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 20010 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
En relació al trasllat del laboratori d’anàlisi clínic regional de l’Hospital Doctor Trueta, 

de Girona, al Parc Hospitalari Martí i Julià, de Salt (Gironès),
– Quina previsió de realització d’analítiques clíniques existirà durant les tres setma-

nes previstes de trasllat i durant les quals el laboratori no funcionarà?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació del trasllat del 
laboratori d’anàlisi clínica regional de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de 
Girona, a la seva plantilla
314-04287/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 20011 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
En relació al trasllat del laboratori d’anàlisi clínic regional de l’Hospital Doctor Trueta, 

de Girona, al Parc Hospitalari Martí i Julià, de Salt (Gironès),
– Considera el Govern de la Generalitat que aquest trasllat pot afectar a l’actual 

plantilla del laboratori i les seves condicions laborals?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que s’ha 
donat als treballadors amb relació al trasllat del laboratori d’anàlisi clínica 
regional de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
314-04288/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 20012 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
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En relació al trasllat del laboratori d’anàlisi clínic regional de l’Hospital Doctor Trueta, 
de Girona, al Parc Hospitalari Martí i Julià, de Salt (Gironès),

– Quina informació han rebut els treballadors i treballadores del trasllat del labora-
tori?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el canal d’informació als 
treballadors i a llurs representants amb relació al trasllat del laboratori 
d’anàlisi clínica regional de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
314-04289/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 20013 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
En relació al trasllat del laboratori d’anàlisi clínic regional de l’Hospital Doctor Trueta, 

de Girona, al Parc Hospitalari Martí i Julià, de Salt (Gironès),
– A través de quin canal han estat informats els treballadors i treballadores dels hos-

pitals i del laboratori, i els seus representants, del trasllat?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació i la 
implicació dels treballadors i llurs representants en el trasllat del laboratori 
d’anàlisi clínica regional de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
314-04290/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 20014 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
En relació al trasllat del laboratori d’anàlisi clínic regional de l’Hospital Doctor Trueta, 

de Girona, al Parc Hospitalari Martí i Julià, de Salt (Gironès),
– Com participen i s’estan implicant els treballadors i treballadores, i els seus repre-

sentants, en el trasllat del laboratori?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implicació real dels 
treballadors i llurs representants en el trasllat del laboratori d’anàlisi clínica 
regional de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
314-04291/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 20015 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
En relació al trasllat del laboratori d’anàlisi clínic regional de l’Hospital Doctor Trueta, 

de Girona, al Parc Hospitalari Martí i Julià, de Salt (Gironès),
– Quina és la implicació real dels treballadors i treballadores del laboratori, i dels 

seus representats, en el trasllat?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les escoles hospitalàries
314-04292/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 20038 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes escoles hospitalàries hi ha a Catalunya?
– Quins són els criteris establerts per concedir una escola hospitalària a un centre 

sanitari català?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants 
i adolescents tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència
314-04293/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 20341 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿Cuántos niños y adolescentes están actualmente bajo la tutela de la DGAIA?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres 
d’acollida i de centres residencials d’acció educativa i el tipus de gestió
314-04294/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 20342 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿Cuantos centros de acogida y cuantos centros residenciales de Acción Educativa 

existen en Cataluña? ¿Cuántos de estos están gestionados por la DGAIA. y cuantos es-
tán bajo la gestión de entes privados?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat als 
centres d’acollida gestionats per la Direcció General d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència
314-04295/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 20343 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿Cuál es el presupuesto que la Generalitat de Catalunya destina a los Centros de 

Acogida gestionados por la DGAIA?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat als 
centres residencials d’acció educativa gestionats per la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
314-04296/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 20344 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿Cuál es el presupuesto que la Generalitat de Catalunya destina a los Centros Resi-

denciales de Acción Educativa gestionados por la DGAIA?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat als 
centres d’acollida gestionats per ens privats
314-04297/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 20345 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿Cuál es el presupuesto que la Generalitat de Catalunya destina a los Centros de 

Acogida gestionados por entes privados?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat als 
centres residencials d’acció educativa gestionats per ens privats
314-04298/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 20346 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿Cuál es el presupuesto que la Generalitat de Catalunya destina a los Centros Resi-

denciales de Acción Educativa gestionados por entes privados?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els gestors i 
administradors dels centres d’acollida gestionats per ens privats
314-04299/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 20347 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿Quiénes son los gestores y/o administradores de los Centros de Acogida gestiona-

dos por entes privados?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els gestors i 
administradors dels centres residencials d’acció educativa gestionats per 
ens privats
314-04300/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 20348 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿Quiénes son los gestores y/o administradores de los Centros Residenciales de Ac-

ción Educativa gestionados por entes privados?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals 
l’estada dels infants i els adolescents en centres d’acollida o en centres 
residencials d’acció educativa es prolonga més enllà del termini legal
314-04301/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 20349 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿Por qué motivos se alargan las estancias de los niños y/o adolescentes ingresados 

en los Centros de Acogida o Centros residenciales de Acción Educativa por más de seis 
meses excediendo el plazo máximo que establece la ley 14/2010?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el registre de la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de les reunions amb els 
familiars d’infants i adolescents amb un expedient de risc i desemparament
314-04302/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 20350 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– ¿Tiene la DGAIA. algun tipo de registro de las reuniones mantenidas con los fa-
miliares bajo un expediente de riesgo y/o desamparo?

– En caso afirmativo ¿de qué tipo (Por escrito o audiovisual)?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el registre de la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de les reunions amb els 
familiars d’un infant en situació de desemparament en els punts de trobada 
o sales de visita
314-04303/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 20351 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿Tiene la DGAIA. algun tipo de registro de las reuniones mantenidas con los fa-

miliares de un niño en desamparo en los puntós de encuentro o sales de visitas?
– En caso afirmativo ¿de qué tipo (Por escrito o audiovisual)?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els terminis de resposta 
als escrits o sol·licituds adreçats a la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència
314-04304/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 20352 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿Con qué plazos se contesta a los escritos o solicitudes presentados y registrados 

dirigidas a la DGAIA?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la connexió entre els 
expedients de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i 
la Fiscalia de Menors
314-04305/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 20353 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿Existe conexión entre los expedientes de la DGAIA. y la Fiscalía de Menores 

para el íntegro traspaso de los expedientes?
– ¿De qué tipo?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a 
l’establiment, la restricció o l’ampliació dels períodes de visita als infants 
ingressats en centres residencials d’acció educativa o centres d’acollida
314-04306/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 20354 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿Bajo qué criterio se procede al establecimiento, restricción o ampliación de los 

períodos de visitas a niños ingresados en CRAEs o C.A?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
314-04307/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 20355 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Se solicita el desglose de la plantilla al Servicio de la DGAIA., entendiendo por 

ello las persones que prestan sus Servicios en las oficinas de la propia DGAIA. y los 
que los prestan en los centros de Acogida y en Centros Residenciales de Acción Edu-
cativa, indicando número de persones en cada categoría, edades y formación acadé-
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mica. (En el caso de los funcionarios indicar el cuerpo al que pertenecen y en el caso 
del personal laboral, la categoría)

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes 
amb relació a les polítiques per a afrontar l’epidèmia del VIH aprovades en 
la Resolució 572/X
314-04308/11

FORMULACIÓ: DAVID MEJÍA AYRA, DEL GP C’S

Reg. 20359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
David Mejía Ayra, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que 

estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Les polítiques per fer front al VIH/sida a Catalunya no avancen ni un mil·límetre des 

de fa molts mesos. De fet, ens trobem exactament en el mateix punt que fa més de dos 
anys, quan el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat l’Acord Nacional en-
front el VIH/sida i l’estigma relacionat: no es disposa d’un nou Pla d’Acció per fer front 
al VIH, no hi ha un Pacte Social contra l’estigma i la discriminació ni tampoc s’han 
contemplat noves fórmules de col·laboració en la que es tingui en compte la demostrada 
expertesa i trajectòria de les entitats sense ànim de lucre que han treballat en el camp de 
la prevenció i atenció del VIH a Catalunya. Fa mesos que no es convoca el màxim òrgan 
de representació del sector (la Comissió Interdepartamental de la Sida de Catalunya) no 
hi ha notícies sobre les subvencions per aquest any 2016.

– Què pensa fer el Govern de la Generalitat al respecte?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016 
David Mejía Ayra, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per 
al compliment dels acords de la Resolució 572/X per a afrontar l’epidèmia 
del VIH
314-04309/11

FORMULACIÓ: DAVID MEJÍA AYRA, DEL GP C’S

Reg. 20360 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
David Mejía Ayra, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que 

estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Les polítiques per fer front al VIH/sida a Catalunya no avancen ni un mil·límetre des 

de fa molts mesos. De fet, ens trobem exactament en el mateix punt que fa més de dos 
anys, quan el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat l’Acord Nacional en-
front el VIH/sida i l’estigma relacionat: no es disposa d’un nou Pla d’Acció per fer front 
al VIH, no hi ha un Pacte Social contra l’estigma i la discriminació ni tampoc s’han 
contemplat noves fórmules de col·laboració en la que es tingui en compte la demostrada 
expertesa i trajectòria de les entitats sense ànim de lucre que han treballat en el camp de 
la prevenció i atenció del VIH a Catalunya. Fa mesos que no es convoca el màxim òrgan 
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de representació del sector (la Comissió Interdepartamental de la Sida de Catalunya) no 
hi ha notícies sobre les subvencions per aquest any 2016.

– Quin calendari hi ha per desenvolupar tots els acords que es van aprovar?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016 
David Mejía Ayra, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de 
l’Acord nacional per a afrontar l’epidèmia del VIH i lluitar contra l’estigma 
relacionat amb aquest virus
314-04310/11

FORMULACIÓ: DAVID MEJÍA AYRA, DEL GP C’S

Reg. 20361 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
David Mejía Ayra, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que 

estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Les polítiques per fer front al VIH/sida a Catalunya no avancen ni un mil·límetre des 

de fa molts mesos. De fet, ens trobem exactament en el mateix punt que fa més de dos 
anys, quan el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat l’Acord Nacional en-
front el VIH/sida i l’estigma relacionat: no es disposa d’un nou Pla d’Acció per fer front 
al VIH, no hi ha un Pacte Social contra l’estigma i la discriminació ni tampoc s’han 
contemplat noves fórmules de col·laboració en la que es tingui en compte la demostrada 
expertesa i trajectòria de les entitats sense ànim de lucre que han treballat en el camp de 
la prevenció i atenció del VIH a Catalunya. Fa mesos que no es convoca el màxim òrgan 
de representació del sector (la Comissió Interdepartamental de la Sida de Catalunya) no 
hi ha notícies sobre les subvencions per aquest any 2016.

– Quan començarà el Govern de la Generalitat a complir l’Acord Nacional enfront el 
VIH/sida i l’estigma relacionat?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016 
David Mejía Ayra, diputat GP C’s 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llars 
d’infants del Departament d’Ensenyament
314-04311/11

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP C’S

Reg. 20362 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
– Quin número de llars d’infants hi han en aquests moments que formen part del 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució geogràfica 
de les llars d’infants
314-04312/11

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP C’S

Reg. 20363 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
– Quina és la distribució geogràficament (en quines localitats concretes es troben) 

les llars d’infants existents a Catalunya?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a 
l’emplaçament de les llars d’infants
314-04313/11

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP C’S

Reg. 20364 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
– Quins criteris es segueixen per situar les llars d’infants a les diferents poblacions 

de Catalunya?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa «Educació 
financera a les escoles de Catalunya»
314-04314/11

FORMULACIÓ: JOAN COSCUBIELA CONESA, DEL GP CSP

Reg. 20742 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
– Com valora el Govern el desenvolupament del Programa «Educació Financera a 

les Escoles de Catalunya (EFEC)»?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016 
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els continguts del 
programa «Educació financera a les escoles de Catalunya»
314-04315/11

FORMULACIÓ: JOAN COSCUBIELA CONESA, DEL GP CSP

Reg. 20743 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
– Considera adequat el Govern que en el Programa «Educació Financera a les Es-

coles de Catalunya» no apareguin continguts en relació a Banca Pública, Finances Èti-
ques, Monedes complementaries o Economia social?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016 
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu del programa 
«Educació financera a les escoles de Catalunya»
314-04316/11

FORMULACIÓ: JOAN COSCUBIELA CONESA, DEL GP CSP

Reg. 20744 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
– Considera el Govern que l’objectiu del Programa «Educació Financera a les Esco-

les de Catalunya» és promoure la cultura de la previsió social mitjançant assegurances 
privades i Plans de Pensions?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016 
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que el programa 
«Educació financera a les escoles de Catalunya» promogui la cultura del 
consum de productes financers
314-04317/11

FORMULACIÓ: JOAN COSCUBIELA CONESA, DEL GP CSP

Reg. 20745 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
– Com valora el Govern el fet que entre els objectius del Programa «Educació Fi-

nancera a les Escoles de Catalunya» es promogui entre els joves la cultura del consum 
de productes financers?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016 
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de l’orientació 
i els continguts del programa «Educació financera a les escoles de 
Catalunya»
314-04318/11

FORMULACIÓ: JOAN COSCUBIELA CONESA, DEL GP CSP

Reg. 20746 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
– Té el Govern la intenció de revisar l’orientació i els continguts del Programa 

d’Educació Financera a les Escoles de Catalunya?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016 
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la introducció de 
programes educatius relatius al funcionament de les institucions 
democràtiques i l’administració pública
314-04319/11

FORMULACIÓ: JOAN COSCUBIELA CONESA, DEL GP CSP

Reg. 20747 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
– Considera adequat el Govern introduir altres programes educatius sobre el funcio-

nament de les institucions democràtiques i l’administració pública?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016 
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla urbanístic vigent 
amb relació a l’activitat de l’aeròdrom de la Cerdanya
314-04320/11

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP C’S

Reg. 20750 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 

lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la si-
guiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el plan urbanístico vigente bajo el que se desarrolla actualmente la activi-

dad en el Aeródromo de la Cerdaña?

Palacio del Parlamento, 12 de abril de 2016 
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació del pla 
urbanístic vigent amb relació a l’activitat de l’aeròdrom de la Cerdanya
314-04321/11

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP C’S

Reg. 20751 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 

lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la si-
guiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuándo fue aprobado el plan urbanístico vigente bajo el que se desarrolla actual-

mente la actividad en el Aeródromo de la Cerdaña?

Palacio del Parlamento, 12 de abril de 2016 
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els promotors del pla 
urbanístic vigent amb relació a l’activitat de l’aeròdrom de la Cerdanya
314-04322/11

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP C’S

Reg. 20752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 

lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la si-
guiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Quién promovió el plan urbanístico vigente bajo el que se desarrolla actualmente 

la actividad en el Aeródromo de la Cerdaña?

Palacio del Parlamento, 12 de abril de 2016 
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els antecedents del pla 
urbanístic vigent amb relació a l’activitat de l’aeròdrom de la Cerdanya
314-04323/11

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP C’S

Reg. 20753 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 

lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la si-
guiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles los antecedentes del plan urbanístico vigente bajo el que se desarrolla ac-

tualmente la actividad en el Aeródromo de la Cerdaña?

Palacio del Parlamento, 12 de abril de 2016 
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans anteriors al pla 
urbanístic vigent amb relació a l’activitat de l’aeròdrom de la Cerdanya
314-04324/11

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP C’S

Reg. 20754 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 

lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la si-
guiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué planes existían previamente a la aprobación del plan urbanístico vigente bajo 

el que se desarrolla actualmente la actividad en el Aeródromo de la Cerdaña?

Palacio del Parlamento, 12 de abril de 2016 
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de l’elaboració 
del Pla director urbanístic de l’aeròdrom de la Cerdanya
314-04325/11

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP C’S

Reg. 20755 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 

lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la si-
guiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles son los motivos o antecedentes por los que se decide realizar el Plan Di-

rector Urbanístico del Aeropuerto de la Cerdaña?

Palacio del Parlamento, 12 de abril de 2016 
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la suspensió de 
l’aprovació del pla urbanístic vigent amb relació a l’activitat de l’aeròdrom 
de la Cerdanya
314-04326/11

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP C’S

Reg. 20756 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 

lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la si-
guiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Por qué la Generalitat ha suspendido la aprobación del plan urbanístico vigente 

bajo el que se desarrolla actualmente la actividad en el Aeródromo de la Cerdaña si, 
según el Departamento de Territorio y Sostenibilidad ha negado que existan errores o 
irregularidades en su redacción?

– ¿Cómo va a proceder el Departamento a partir de ahora?

Palacio del Parlamento, 12 de abril de 2016 
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació en 
l’Administració amb relació al Pla director urbanístic de l’aeròdrom de la 
Cerdanya
314-04327/11

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP C’S

Reg. 20757 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 

lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la si-
guiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Según informaciones publicadas, el Síndic de Greuges, tras recibir petición de am-

paro por parte de los alcaldes de Fontanals y Das, solicitó paralizar la aprobación del 
Plan Director Urbanístico del Aeropuerto de la Cerdaña, 

– ¿Considera la Consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 
que existe suficiente coordinación entre los distintos niveles de la administración cata-
lana?

– ¿A qué atribuye lo sucedido?

Palacio del Parlamento, 12 de abril de 2016 
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que ha 
de prendre el Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge per a millorar la coordinació en l’Administració
314-04328/11

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP C’S

Reg. 20758 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 

lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la si-
guiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Según informaciones publicadas, el Síndic de Greuges, tras recibir petición de am-

paro por parte de los alcaldes de Fontanals y Das, solicitó paralizar la aprobación del 
Plan Director Urbanístico del Aeropuerto de la Cerdaña, 

– ¿Qué medidas piensa tomar el Departament de Governació, Administracions Pú-
bliques i Habitatge para mejorar el funcionamiento de la administración y evitar que su-
cedan otras situaciones como la anteriormente enunciada?

Palacio del Parlamento, 12 de abril de 2016 
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la rendibilitat econòmica 
de l’aeròdrom de la Cerdanya
314-04329/11

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP C’S

Reg. 20759 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 

lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la si-
guiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es la rentabilidad económica actual en el Aeródromo de la Cerdaña?
– ¿Cuál es la rentabilidad económica prevista a partir de la ejecución del Plan Direc-

tor Urbanístico del Aeropuerto de la Cerdaña?

Palacio del Parlamento, 12 de abril de 2016 
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de l’empresa 
Sercosa de construcció de tres assuts amb centrals hidroelèctriques al riu 
Ebre
314-04330/11

FORMULACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 21257 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Sergi Saladié Gil, diputat del Grup Parlamenta-

ri de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que establei-
xen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
Al Departament d’Empresa i Ocupació: 
1. En quin estat de tramitació es troba actualment el projecte que l’empresa Serco-

sa planteja per a la construcció de tres assuts amb tres centrals hidroelèctriques al riu 
Ebre?

2. Quin és el posicionament del Departament d’Empresa i Coneixement i/o el Go-
vern de la Generalitat al respecte?

3. Està prevista algun tipus d’inversió pública per al projecte?
4. En quina situació quedarien els espais de la Xarxa Natura 2000 com les Illes de 

l’Ebre?

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2016 
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Sergi Saladié Gil, diputat, GP CUP-CC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions 
atorgades a la Fundació d’Infermeria Catalana els darrers vint-i-dos anys
314-04331/11

FORMULACIÓ: ALBANO DANTE FACHIN POZZI, DEL GP CSP

Reg. 21273 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Catalunya Sí 

que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Avui, 12 d’abril de 2016, el diari El País publica una investigació que porta per títol 

«Un líder sindical català va guanyar quatre milions gràcies als seus càrrecs públics» ex-
plicant els negocis de Luís Cabado, que va dirigir el Sindicat SATSE d’infermeria.

A la peça es pot llegir que «Des del 1993 fins a l’actualitat ha presidit la Fundació de 
la Infermeria Catalana –Fudinca, anomenada des del 2013 “Fundació Internacional Ca-
talana Solidària”–, de la qual va ser nomenat president vitalici el 2002 i que es finança 
gairebé completament amb fons públics».

La notícia explica que «la bona salut financera» de Cabados té a veure, en part, a 
que «la Generalitat va pagar a Oliverus durant molts anys un lloguer aparentment molt 
per damunt del preu de mercat»: LAC Gestió 1953, Envalo S XXI, General Servicios 
1949 i Silucan...

A banda d’això, la investigació explica que «La segona gran font de negocis de Ca-
bado en el sector sanitari, segons ha pogut saber aquest diari, ha estat una intensa activi-
tat de mediació i consultoria feta a través de quatre societats: LAC Gestió 1953, Envalo 
S XXI, General Servicios 1949 i Silucan».

La notícia explica també que Cabado havia rebut diversos contractes públics per 
la prestació de serveis de rehabilitació: «en l’últim gran concurs convocat per la Ge-
neralitat d’aquesta disciplina, celebrat el 2012, Cabado s’hi va presentar sense èxit 
amb una empresa, Codebi BCN, administrada pel seu gestor de confiança des de 
fa dues dècades, Pedro Salvador Cutillas. Malgrat aquest fracàs aparent, la societat 
va aconseguir quedar-se amb dos grans contractes –valorats en 15 milions d’euros 
fins al 2021– fent servir un estratagema: associar-se mitjançant una figura anome-
nada “aliança estratègica” amb els dos hospitals privats integrats a la xarxa públi-
ca. Aquests centres poden aconseguir de manera directa l’adjudicació d’un contracte 
públic, que, d’altra manera, hauria de sortir a concurs» i afegeix que «Codebi BCN, 
però, era una societat instrumental. No tenia treballadors ni activitat i va ser compra-
da pel gestor de Cabado tan sols un mes abans de formalitzar els acords amb els hos-
pitals Sant Rafael i Sagrat Cor. El País va destapar el cas el mes de novembre passat, 
la qual cosa va motivar la Generalitat a obrir una investigació, que ha acreditat que 
la maniobra constitueix una subcontractació irregular d’un contracte públic. Una ma-
niobra que ha esdevingut molt rendible: Codebi BCN va repartir un total de 190.000 
euros en dividends en l’exercici de 2013, el primer complet en què va gestionar els dos 
contractes de la sanitat pública».

– Quines subvencions ha aportat la Generalitat a la fundació Fundica al llarg dels 
últims 22 anys i amb quina finalitat?

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2016 
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament del lloguer 
del Sindicat d’Infermeria a una empresa de la família d’un exdirectiu 
d’aquest sindicat
314-04332/11

FORMULACIÓ: ALBANO DANTE FACHIN POZZI, DEL GP CSP

Reg. 21274 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Catalunya Sí 

que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Avui, 12 d’abril de 2016, el diari El País publica una investigació que porta per títol 

«Un líder sindical català va guanyar quatre milions gràcies als seus càrrecs públics» ex-
plicant els negocis de Luís Cabado, que va dirigir el Sindicat SATSE d’infermeria.
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A la peça es pot llegir que «Des del 1993 fins a l’actualitat ha presidit la Fundació de 
la Infermeria Catalana –Fudinca, anomenada des del 2013 “Fundació Internacional Ca-
talana Solidària”–, de la qual va ser nomenat president vitalici el 2002 i que es finança 
gairebé completament amb fons públics».

La notícia explica que «la bona salut financera» de Cabados té a veure, en part, a 
que “la Generalitat va pagar a Oliverus durant molts anys un lloguer aparentment molt 
per damunt del preu de mercat»: LAC Gestió 1953, Envalo S XXI, General Servicios 
1949 i Silucan...

A banda d’això, la investigació explica que «La segona gran font de negocis de Ca-
bado en el sector sanitari, segons ha pogut saber aquest diari, ha estat una intensa activi-
tat de mediació i consultoria feta a través de quatre societats: LAC Gestió 1953, Envalo 
S XXI, General Servicios 1949 i Silucan».

La notícia explica també que Cabado havia rebut diversos contractes públics per 
la prestació de serveis de rehabilitació: «en l’últim gran concurs convocat per la Ge-
neralitat d’aquesta disciplina, celebrat el 2012, Cabado s’hi va presentar sense èxit 
amb una empresa, Codebi BCN, administrada pel seu gestor de confiança des de 
fa dues dècades, Pedro Salvador Cutillas. Malgrat aquest fracàs aparent, la societat 
va aconseguir quedar-se amb dos grans contractes –valorats en 15 milions d’euros 
fins al 2021– fent servir un estratagema: associar-se mitjançant una figura anome-
nada “aliança estratègica” amb els dos hospitals privats integrats a la xarxa públi-
ca. Aquests centres poden aconseguir de manera directa l’adjudicació d’un contracte 
públic, que, d’altra manera, hauria de sortir a concurs» i afegeix que «Codebi BCN, 
però, era una societat instrumental. No tenia treballadors ni activitat i va ser compra-
da pel gestor de Cabado tan sols un mes abans de formalitzar els acords amb els hos-
pitals Sant Rafael i Sagrat Cor. El País va destapar el cas el mes de novembre passat, 
la qual cosa va motivar la Generalitat a obrir una investigació, que ha acreditat que 
la maniobra constitueix una subcontractació irregular d’un contracte públic. Una ma-
niobra que ha esdevingut molt rendible: Codebi BCN va repartir un total de 190.000 
euros en dividends en l’exercici de 2013, el primer complet en què va gestionar els dos 
contractes de la sanitat pública».

– Tenia notícia l’ICS de que estava pagant el lloguer de SATSE a una empresa con-
trolada per la família de Cabado?

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2016 
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes en matèria 
de salut atorgats a les empreses LAC Gestió 1953, Envalo S XXI, General 
Servicios 1949 i Silucan
314-04333/11

FORMULACIÓ: ALBANO DANTE FACHIN POZZI, DEL GP CSP

Reg. 21275 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Catalunya Sí 

que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Avui, 12 d’abril de 2016, el diari El País publica una investigació que porta per títol 

“Un líder sindical català va guanyar quatre milions gràcies als seus càrrecs públics” ex-
plicant els negocis de Luís Cabado, que va dirigir el Sindicat SATSE d’infermeria.

A la peça es pot llegir que «Des del 1993 fins a l’actualitat ha presidit la Fundació de 
la Infermeria Catalana –Fudinca, anomenada des del 2013 “Fundació Internacional Ca-
talana Solidària”–, de la qual va ser nomenat president vitalici el 2002 i que es finança 
gairebé completament amb fons públics».
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La notícia explica que  «la bona salut financera» de Cabados té a veure, en part, a 
que «la Generalitat va pagar a Oliverus durant molts anys un lloguer aparentment molt 
per damunt del preu de mercat»: LAC Gestió 1953, Envalo S XXI, General Servicios 
1949 i Silucan...

A banda d’això, la investigació explica que «La segona gran font de negocis de Ca-
bado en el sector sanitari, segons ha pogut saber aquest diari, ha estat una intensa activi-
tat de mediació i consultoria feta a través de quatre societats: LAC Gestió 1953, Envalo 
S XXI, General Servicios 1949 i Silucan».

La notícia explica també que Cabado havia rebut diversos contractes públics per 
la prestació de serveis de rehabilitació: «en l’últim gran concurs convocat per la Ge-
neralitat d’aquesta disciplina, celebrat el 2012, Cabado s’hi va presentar sense èxit 
amb una empresa, Codebi BCN, administrada pel seu gestor de confiança des de 
fa dues dècades, Pedro Salvador Cutillas. Malgrat aquest fracàs aparent, la societat 
va aconseguir quedar-se amb dos grans contractes –valorats en 15 milions d’euros 
fins al 2021– fent servir un estratagema: associar-se mitjançant una figura anome-
nada “aliança estratègica” amb els dos hospitals privats integrats a la xarxa públi-
ca. Aquests centres poden aconseguir de manera directa l’adjudicació d’un contracte 
públic, que, d’altra manera, hauria de sortir a concurs» i afegeix que «Codebi BCN, 
però, era una societat instrumental. No tenia treballadors ni activitat i va ser compra-
da pel gestor de Cabado tan sols un mes abans de formalitzar els acords amb els hos-
pitals Sant Rafael i Sagrat Cor. El País va destapar el cas el mes de novembre passat, 
la qual cosa va motivar la Generalitat a obrir una investigació, que ha acreditat que 
la maniobra constitueix una subcontractació irregular d’un contracte públic. Una ma-
niobra que ha esdevingut molt rendible: Codebi BCN va repartir un total de 190.000 
euros en dividends en l’exercici de 2013, el primer complet en què va gestionar els dos 
contractes de la sanitat pública».

– Quants contractes i per quin import ha atorgat el Departament de Salut o els hos-
pitals finançats pel CatSalut a les empreses LAC Gestió 1953, Envalo S XXI, General 
Servicios 1949 i Silucan?

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2016 
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures dutes a terme 
amb relació a un edifici ocupat a Salt (Gironès)
314-04334/11

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP C’S

Reg. 21337 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Sergio Sanz Jiménez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
– Quines són les mesures que ha dut a terme el Govern de la Generalitat en relació a 

l’edifici ocupat al c/ Doctor Castany número 91 de Salt?
– S’ha coordinat amb el govern municipal?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016 
Sergio Sanz Jiménez, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions que ha tingut 
amb la Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios Procedentes de la 
Reestructuración de la Banca (Sareb) per a solucionar les necessitats 
d’habitatge de les famílies que ocupen un edifici a Salt (Gironès)
314-04335/11

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP C’S

Reg. 21338 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Sergio Sanz Jiménez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
– Quines reunions ha mantingut el Govern de la Generalitat amb la Sareb per tal 

de buscar solucions socials a la necessitat d’habitatge de les famílies que ocupen l’edi-
fici d’habitatges del c/ Doctor Castany número 91 de Salt? S’ha arribat a alguna mena 
d’acord?

– Quins?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016 
Sergio Sanz Jiménez, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions per a les 
famílies de Salt (Gironès) amb problemes d’habitatge i d’emergència social
314-04336/11

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP C’S

Reg. 21339 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Sergio Sanz Jiménez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
– Quines solucions es planteja el Govern de la Generalitat per atendre les necessitats 

de la resta de famílies que estan en situacions similars d’emergència social del mateix 
municipi?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016 
Sergio Sanz Jiménez, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació d’ocupació 
d’un edifici d’habitatges a Salt (Gironès)
314-04337/11

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP C’S

Reg. 21340 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Sergio Sanz Jiménez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
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– Com valora el Govern de la Generalitat la situació d’ocupació actual de l’edifici 
d’habitatges del c/ Doctor Castany número 91 de Salt?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016 
Sergio Sanz Jiménez, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licitants 
d’habitatge social
314-04338/11

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP C’S

Reg. 21341 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Sergio Sanz Jiménez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
– Quin és el volum de famílies i/o persones demandants d’habitatge social que hi ha 

a Catalunya, desglossat per municipis, comarques i províncies en relació al volum rela-
tiu d’habitants?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016 
Sergio Sanz Jiménez, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entrevistes que diaris 
estrangers han fet al conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors 
i Transparència
314-04339/11

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 21348 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

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

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
El pasado mes de abril de 2016 el Honorable Consejero Sr. Raul Romeva fue entre-

vistado por los diarios La Stampa y por el rotativo La Libre Belgique.
– ¿Fue iniciativa de la Generalitat de Cataluña solicitar una entrevista a dichos me-

dios de comunicación? Si la respuesta es afirmativa 
– ¿Se solicitó entrevista a otros medios internacionales?
– ¿Cuáles?

Palacio del Parlamento, 13 de abril de 2016 
Susana Beltrán García, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament a diaris 
estrangers per les entrevistes al conseller d’Afers i Relacions Institucionals 
i Exteriors i Transparència
314-04340/11

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 21349 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

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

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
El pasado mes de abril de 2016 el Honorable Consejero Sr. Raul Romeva fue entre-

vistado por los diarios La Stampa y por el rotativo La Libre Belgique.
– ¿La Generalitat de Cataluña ha pagado para que el Consejero Sr. Raul Romeva 

fuera entrevistado por los citados medios de comunicación?
– Si la respuesta es afirmativa, ¿Cuál ha sido el coste económico en cada uno de es-

tos diarios que han recogido la entrevista?

Palacio del Parlamento, 13 de abril de 2016 
Susana Beltrán García, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la 
suspensió de l’article 37 de la Llei 16/2014, d’acció exterior i de relacions 
amb la Unió Europea, pel Tribunal Constitucional
314-04341/11

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 21350 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

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

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
El pasado mes de abril de 2016 el Honorable Consejero Sr. Raul Romeva fue entre-

vistado por los diarios La Stampa y por el rotativo La Libre Belgique.
– ¿Cómo cumple la Generalitat de Cataluña con la suspensión dispuesta por el Tri-

bunal Constitucional al artículo 37 de la Ley catalana 16/2014 de acción exterior y de 
relaciones con la Unión Europea que impediría que el Gobierno catalán mantuviera 
contacto permanente y fluido con los medios de comunicación de todo el mundo res-
pecto de las entrevistas realizadas por estos dos medios internacionales al Consejero Sr. 
Romeva?

Palacio del Parlamento, 13 de abril de 2016 
Susana Beltrán García, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les relacions institucionals 
habituals
314-04342/11

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 21351 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

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

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a la respuesta que el Govern dio a la pregunta sobre el Gobierno Suizo, 

tram 314-00536/11, y a fin de seguir profundizando
– ¿Qué considera el Govern que son relaciones institucionales habituales?

Palacio del Parlamento, 13 de abril de 2016 
Susana Beltrán García, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els interlocutors de les 
relacions institucionals habituals
314-04343/11

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 21352 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

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

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a la respuesta que el Govern dio a la pregunta sobre el Gobierno Suizo, 

tram 314-00536/11, y a fin de seguir profundizando
– ¿Cuáles son los interlocutores con los que el Govern mantiene relaciones instituci-

onales habituales? Indiquen por favor, el cargo que ocupan

Palacio del Parlamento, 13 de abril de 2016 
Susana Beltrán García, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la periodicitat amb què 
manté relacions institucionals amb el Consell Federal de Suïssa
314-04344/11

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 21353 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

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

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a la respuesta que el Govern dio a la pregunta sobre el Gobierno Suizo, 

tram 314-00536/11, y a fin de seguir profundizando
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– ¿Cuál es la periodicidad con la que el Govern mantiene relaciones institucionales 
habituales con el Gobierno suizo?

Palacio del Parlamento, 13 de abril de 2016 
Susana Beltrán García, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació al Govern de 
l’Estat de les relacions institucionals que manté amb el Consell Federal de 
Suïssa
314-04345/11

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 21354 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

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

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a la respuesta que el Govern dio a la pregunta sobre el Gobierno Suizo, 

tram 314-00536/11, y a fin de seguir profundizando
– ¿Informan de estas relaciones institucionales habituales con el gobierno suizo al 

Gobierno del Estado?
– Si la respuesta es afirmativa 
– ¿Con que antelación?
– ¿Informan después al Gobierno del Estado sobre el contenido de dichas reuniones?
– ¿Qué tipo de informaciones proporcionan al Gobierno del Estado?

Palacio del Parlamento, 13 de abril de 2016 
Susana Beltrán García, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació al 
Consell Federal de Suïssa de les competències en matèria de relacions 
institucionals
314-04346/11

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 21355 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

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

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a la respuesta que el Govern dio a la pregunta sobre el Gobierno Suizo, 

tram 314-00536/11, y a fin de seguir profundizando
– Cuando el Govern mantiene relaciones institucionales habituales con el gobierno 

suizo, ¿les informa de que el Estado tiene la competencia exclusiva en materia de rela-
ciones internacionales y que ello exige lealtad institucional y unidad de acción exterior 
del Estado?

– Tanto si la respuesta es negativa como positiva 
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– ¿Cómo actúa el Govern en relación al Gobierno suizo para respetar la competencia 
exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales y el respeto que es obliga-
do según el artículo 193.1 del Estatuto catalán?

Palacio del Parlamento, 13 de abril de 2016 
Susana Beltrán García, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les preguntes dels 
corresponsals estrangers en la sessió de treball del Consell de Diplomàcia 
Pública de Catalunya
314-04347/11

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 21356 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

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

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a la respuesta que el Govern dio a la pregunta sobre la sesión de trabajo 

que Diplocat organizó con corresponsales extranjeros, tram 314-00537/11, y a fin de se-
guir profundizando

– ¿Qué preguntas formularon los periodistas presentes en el acto?

Palacio del Parlamento, 13 de abril de 2016 
Susana Beltrán García, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compareixença davant 
la Comissió d’Assumptes Internacionals del Parlament de l’Uruguai
314-04349/11

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 21358 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

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

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a la respuesta que el Govern dio a la pregunta sobre el Parlamento de 

Uruguay, tram 314-00571/11, y a fin de seguir profundizando
– ¿Cuáles fueron las preguntas que se formularon en la comisión de Asuntos Inter-

nacionales del Parlamento de Uruguay?
– ¿El Govern puede indicarnos qué explicó acerca de los partidos políticos que están 

en completo desacuerdo con el proceso secesionista catalán?

Palacio del Parlamento, 13 de abril de 2016 
Susana Beltrán García, diputada GP C’s



BOPC 111
22 d’abril de 2016

3.25.15. Preguntes per escrit 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades de contacte 
amb el Parlament de l’Uruguai
314-04350/11

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 21359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

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

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a la respuesta que el Govern dio a la pregunta sobre el Parlamento de 

Uruguay, tram 314-00571/11, y a fin de seguir profundizando
– ¿Puede facilitarnos el Govern los datos de contacto en Uruguay para que podamos 

preguntar al Parlamento de Uruguay sobre la citada invitación cursada a la delegación 
de Cataluña?

Palacio del Parlamento, 13 de abril de 2016 
Susana Beltrán García, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament del 
viatge per a tenir la compareixença davant la Comissió d’Assumptes 
Internacionals del Parlament de l’Uruguai
314-04351/11

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 21360 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

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

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a la respuesta que el Govern dio a la pregunta sobre el Parlamento de 

Uruguay, tram 314-00571/11, y a fin de seguir profundizando
– ¿El viaje y estancia para dar curso a la invitación de comparecer de forma presen-

cial en la comisión de Asuntos Internacionales del Parlamento de Uruguay fue sufraga-
da por la Generalitat de Cataluña?

– Si la respuesta es afirmativa ¿Cuál fue el coste económico de dicho viaje y estancia?

Palacio del Parlamento, 13 de abril de 2016 
Susana Beltrán García, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els parlaments estrangers 
que han organitzat sessions per a parlar del futur polític de Catalunya
314-04352/11

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 21361 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

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

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
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En relación a la respuesta que el Govern dio a la pregunta sobre la participación en 
sesiones de parlamentos extranjeros para abordar el tema del proceso secesionista, tram 
314-00572/11, y a fin de seguir profundizando

– ¿Cuáles fueron los cinco parlamentos extranjeros que organizaron sesiones para 
tratar el futuro político de Cataluña?

– ¿Pueden indicar el Govern, en concreto, cuáles de estas sesiones se organizaron en 
comisiones así como el nombre de la misma y cuáles en el Pleno?

Palacio del Parlamento, 13 de abril de 2016 
Susana Beltrán García, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les explicacions als 
parlaments estrangers sobre els partits polítics contraris al procés 
secessionista
314-04353/11

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 21362 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

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

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a la respuesta que el Govern dio a la pregunta sobre la participación en 

sesiones de parlamentos extranjeros para abordar el tema del proceso secesionista, tram 
314-00572/11, y a fin de seguir profundizando

– ¿El Govern puede indicarnos qué se explicó acerca de los partidos políticos que 
están en completo desacuerdo con el proceso secesionista catalán?

Palacio del Parlamento, 13 de abril de 2016 
Susana Beltrán García, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades demoscòpiques 
i les explicacions del procés secessionista als parlaments estrangers
314-04354/11

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 21363 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

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

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a la respuesta que el Govern dio a la pregunta sobre la participación en 

sesiones de parlamentos extranjeros para abordar el tema del proceso secesionista, tram 
314-00572/11, y a fin de seguir profundizando

– ¿Cuáles fueron los datos demoscópicos que proporcionaron y cuál fue la explica-
ción, en concreto, que se dio de los mismos?

Palacio del Parlamento, 13 de abril de 2016 
Susana Beltrán García, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades de contacte 
dels parlaments estrangers que van organitzar sessions per a parlar del 
futur polític de Catalunya
314-04355/11

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 21364 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

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

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a la respuesta que el Govern dio a la pregunta sobre la participación en 

sesiones de parlamentos extranjeros para abordar el tema del proceso secesionista, tram 
314-00572/11, y a fin de seguir profundizando

– ¿Puede facilitarnos el Govern los datos de contacto con los parlamentos extranje-
ros para que podamos preguntar sobre la organización de las citadas sesiones?

Palacio del Parlamento, 13 de abril de 2016 
Susana Beltrán García, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament dels 
viatges als parlaments estrangers que van organitzar sessions per a parlar 
del futur polític de Catalunya
314-04356/11

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 21365 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

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

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a la respuesta que el Govern dio a la pregunta sobre la participación en 

sesiones de parlamentos extranjeros para abordar el tema del proceso secesionista, tram 
314-00572/11, y a fin de seguir profundizando

– ¿El viaje y estancia de la representación del Govern fue sufragada por la Genera-
litat de Cataluña?

– Si la respuesta es afirmativa ¿Cuántas personas viajaron en representación del Go-
vern? ¿Cuál fue el coste económico de dicho viaje y estancia?

Palacio del Parlamento, 13 de abril de 2016 
Susana Beltrán García, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu dels actes de 
les seves delegacions a l’exterior
314-04357/11

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 21366 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

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

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
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Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a la respuesta que el Govern dio a la pregunta sobre los actos de sus de-

legaciones en el exterior, tram 314-00573/11, y a fin de seguir profundizando
– El Govern señala que las oficinas en el exterior tienen por objeto la proyección in-

ternacional de Cataluña y la defensa de sus intereses económicos, sociales y culturales.
– En este sentido ¿El Govern considera que la divulgación del proyecto secesionista, 

también denominado el futuro político de Catalunya, entra dentro de los supuestos que 
ustedes han mencionado?

– Si la respuesta es afirmativa expliquen los motivos 

Palacio del Parlamento, 13 de abril de 2016 
Susana Beltrán García, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a convidar 
les ambaixades als actes de les delegacions de la Generalitat a l’exterior
314-04358/11

FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 21367 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

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

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a la respuesta que el Govern dio a la pregunta sobre los actos de sus de-

legaciones en el exterior, tram 314-00573/11, y a fin de seguir profundizando
– ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para considerar que las embajadas pueden 

ser partícipes, o no, de los actos que se organizan en las oficinas de la Generalitat en el 
exterior?

Palacio del Parlamento, 13 de abril de 2016 
Susana Beltrán García, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’arribada 
dels Mossos d’Esquadra a la seu del Partit Popular de Catalunya per una 
manifestació de membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
314-04359/11

FORMULACIÓ: ALBERTO VILLAGRASA GIL, DEL GP PPC

Reg. 21422 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Alberto Villagrasa Gil, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-

nya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

El passat 12 d’abril de 2016 membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
(PAH) es van manifestar davant la seu del Partit Popular de Catalunya davant una més 
que deficient actuació dels Mossos d’Esquadra.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Per quin motiu els agents dels Mossos d’Esquadra han trigat més d’una hora i vint 

minuts en personar-se en la seu del Partit Popular de Catalunya després d’una trucada 
en la que es posava en coneixement de la policia autonòmica la concentració davant el 
local de la formació política?

– Considera el govern normal que el temps de resposta dels Mossos d’Esquadra da-
vant la comunicació d’una concentració no comunicada sigui superior a una hora?
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– Està el govern satisfet amb aquesta actuació policial que davant la comunicació 
d’una concentració davant la seu d’un partit amb representació parlamentària es triga 
més d’una hora en actuar el que va impedir poder organitzar un espai de protecció entre 
el local i els manifestants?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2016 
Alberto Villagrasa Gil, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dispositiu policial que 
es va enviar a la seu del Partit Popular de Catalunya per una manifestació 
de membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
314-04360/11

FORMULACIÓ: ALBERTO VILLAGRASA GIL, DEL GP PPC

Reg. 21423 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Alberto Villagrasa Gil, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-

nya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

El passat 12 d’abril de 2016 membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
(PAH) es van manifestar davant la seu del Partit Popular de Catalunya davant una més 
que deficient actuació dels Mossos d’Esquadra.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin va ser el dispositiu policial enviat a la seu del Partit Popular de Catalunya 

quan es va comunicar la concentració?
– Quins dispositius policials s’han organitzat en altres ocasions quan s’ha comunicat 

o el Cos de Mossos d’Esquadra ha tingut coneixement de concentracions davant la seu 
del Partit Popular de Catalunya?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2016 
Alberto Villagrasa Gil, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació que la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca va fer de la manifestació davant la 
seu del Partit Popular de Catalunya
314-04361/11

FORMULACIÓ: ALBERTO VILLAGRASA GIL, DEL GP PPC

Reg. 21424 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Alberto Villagrasa Gil, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-

nya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

El passat 12 d’abril de 2016 membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
(PAH) es van manifestar davant la seu del Partit Popular de Catalunya i pels carrers de 
Barcelona.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– La concentració dels membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca davant 

la seu del Partit Popular de Catalunya estava comunicada al govern de la Generalitat? 
En cas afirmatiu, quan es va produir aquesta comunicació? Va ser aprovada la concen-
tració i en quins termes?

– Pel cas que la concentració de membres de la PAH davant la seu del PPC no hagi 
estat comunicada, té previst el Govern adoptar mesures davant els organitzadors de la 
concentració? En cas afirmatiu, quin tipus de mesures?
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– Donat que els membres de la PAH després de la concentració davant la seu del 
PPC es van manifestar pels carrer de Barcelona, aquesta manifestació va ser comuni-
cada a l’autoritat corresponent? En cas afirmatiu, quan es va produir aquesta comunica-
ció? Va ser aprovada la concentració i en quins termes?

– Pel cas que la manifestació de membres de la PAH pels carrers de Barcelona no 
hagi estat comunicada, té previst el Govern adoptar mesures davant els organitzadors 
de la concentració? En cas afirmatiu, quin tipus de mesures?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2016 
Alberto Villagrasa Gil, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els alts càrrecs, directius 
o gerents del Departament de Salut que cobren més que el conseller de 
Salut
314-04362/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC

Reg. 21427 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
– Quina és la relació d’alts càrrecs, directius i/o gerents del Departament de Salut i 

els organismes, les entitats vinculades i les empreses públiques i consorcis que en depe-
nen, que perceben sous superiors al del Conseller de Salut?

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2016 
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment de 
provisió de la plaça de cap de farmàcia de l’Hospital Doctor Josep Trueta
314-04363/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC

Reg. 21428 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
– Quin ha estat el procediment per a la provisió de la plaça de cap de farmàcia de 

l’Hospital Josep Trueta de Girona? Quins han estat els criteris per a proveir aquesta 
plaça?

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2016 
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
de formació especialitzada pel sistema de residència que ofereixen els 
centres sanitaris
314-04364/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC

Reg. 21429 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
– Quin és el nombre de places de formació especialitzada pel sistema de residència 

que ofereixen els centres sanitaris de Catalunya, en nombre total i desglossat per espe-
cialitats?

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2016 
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de 
formació especialitzada en radiologia de metges interns residents ofertes 
pels centres sanitaris
314-04365/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC

Reg. 21430 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
– Quin és el nombre de places de formació especialitzada de radiologia de metges 

interns residents que ofereixen els centres sanitaris de Catalunya?

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2016 
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a pal·liar 
els efectes de la dependència tecnològica i la manca d’inversions en la 
demanda de places de radiòlegs
314-04366/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC

Reg. 21431 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
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– Quines mesures està adoptant el Departament de Salut per paliar els efectes que 
la dependència tecnològica i la manca d’inversions estan tenint en la demanda de places 
de radiòlegs?

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2016 
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’integrar 
l’Institut Català de la Salut i l’Institut de Diagnòstic per la Imatge
314-04367/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC

Reg. 21432 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
– Quins són les previsions del Departament de Salut en relació a l’Institut Català 

de la Salut (ICS) i l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)? Pensa el Departament de 
Salut integrar els dos instituts?

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2016 
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilització dels 
càrrecs de directora de l’Institut Català de la Salut i de l’Institut Català 
d’Oncologia
314-04368/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC

Reg. 21433 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
– Quins són els motius per a la comptabilització del càrrec de Directora de l’Institut 

Català de la Salut (ICS) i l’Institut Català d’Oncologia (ICO)?

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2016 
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’oferta 
d’ocupació pública i de convocatòria del procés de selecció de les places 
vacants pressupostades del Cos d’Agents Rurals
314-04369/11

FORMULACIÓ: GP CSP

Reg. 21441 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
Atès que a la la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d’Agents Rurals i Decret 

266/2007, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el seu Reglament, estableixen que s’han 
de proveir les escales executiva (grup de titulació A2) i superior (grup de titulació A1) 
per a dotar les places de comandament que ja existeixen, i per a crear les places de co-
ordinació i de suport als comandaments del Cos i que a la Moció 83/X del Parlament de 
Catalunya, sobre les polítiques de conservació i gestió del medi natural, es va aprovar la 
potenciació del Cos d’Agents Rurals com a eina imprescindible, amb la dotació i la for-
mació adequades per a esdevenir un cos de vigilància i control, de protecció i prevenció 
integrals del medi ambient i de policia administrativa

– Quina previsió temporal té el Govern, respecte a l’oferta d’ocupació pública i la 
convocatòria del procés de selecció corresponent de les places vacants pressupostades 
del Cos d’Agents Rurals?

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2016 
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la declaració del Cos 
d’Agents Rurals com a servei públic essencial
314-04370/11

FORMULACIÓ: GP CSP

Reg. 21442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
Atès que a la la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d’Agents Rurals i Decret 

266/2007, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el seu Reglament, estableixen que s’han 
de proveir les escales executiva (grup de titulació A2) i superior (grup de titulació A1) 
per a dotar les places de comandament que ja existeixen, i per a crear les places de co-
ordinació i de suport als comandaments del Cos i que a la Moció 83/X del Parlament de 
Catalunya, sobre les polítiques de conservació i gestió del medi natural, es va aprovar la 
potenciació del Cos d’agents Rurals com a eina imprescindible, amb la dotació i la for-
mació adequades per a esdevenir un cos de vigilància i control, de protecció i prevenció 
integrals del medi ambient i de policia administrativa

– Quina previsió temporal té el Govern, respecte al compromís de declarar el Cos 
d’Agents Rurals com a servei públic essencial?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2016 
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes en la 
contractació d’interins de la declaració del Cos d’Agents Rurals com a 
servei públic essencial
314-04371/11

FORMULACIÓ: GP CSP

Reg. 21443 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
Atès que a la La Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d’Agents Rurals i Decret 

266/2007, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el seu Reglament, estableixen que s’han 
de proveïr les escales executiva (grup de titulació A2) i superior (grup de titulació A1) 
per a dotar les places de comandament que ja existeixen, i per a crear les places de co-
ordinació i de suport als comandaments del Cos i que a la Moció 83/X del Parlament de 
Catalunya, sobre les polítiques de conservació i gestió del medi natural, es va aprovar la 
potenciació del Cos d’agents Rurals com a eina imprescindible, amb la dotació i la for-
mació adequades per a esdevenir un cos de vigilància i control, de protecció i prevenció 
integrals del medi ambient i de policia administrativa

– Quan aquesta declaració s’hagi realitzat, quins efectes tindrà sobre la contractació 
d’interins en substitució de baixes de llarga durada, excedències, etc?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2016 
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les convocatòries de les 
categories executiva i superior del Cos d’Agents Rurals
314-04372/11

FORMULACIÓ: GP CSP

Reg. 21444 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
Atès que a la La Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d’Agents Rurals i Decret 

266/2007, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el seu Reglament, estableixen que s’han 
de proveïr les escales executiva (grup de titulació A2) i superior (grup de titulació A1) 
per a dotar les places de comandament que ja existeixen, i per a crear les places de co-
ordinació i de suport als comandaments del Cos i que a la Moció 83/X del Parlament de 
Catalunya, sobre les polítiques de conservació i gestió del medi natural, es va aprovar la 
potenciació del Cos d’agents Rurals com a eina imprescindible, amb la dotació i la for-
mació adequades per a esdevenir un cos de vigilància i control, de protecció i prevenció 
integrals del medi ambient i de policia administrativa

– Quina previsió temporal i quantitativa té el Govern, respecte de les convocatòries 
de les categories executiva i superior del Cos d’Agents Rurals?

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2016 
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes derivats de 
la construcció d’una rotonda a la carretera B-224 a Sant Esteve Sesrovires
314-04373/11

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA 

DEL GP SOC

Reg. 21649 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Recentment s’ha construït una rotonda a la carretera B-224, al municipi de Sant Es-
teve Sesrovires, a l’alçada del polígon industrial Anoia del municipi. Aquesta actuació 
s’ha produït en paral·lel al tancament d’un altre accés de la carretera B-224 al polígon, 
causant una modificació dels recorreguts habituals dels vehicles que accedeixen al po-
lígon, fet que provoca diàriament cues quilomètriques en direcció Martorell (concreta-
ment des de la citada rotonda fins a la Beguda Baixa) amb el conseqüent augment de la 
perillositat de la carretera (que acumula important volum d’accidents en aquell zona).

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– És coneixedor el Govern de la problemàtica creada per la construcció d’aquesta 

rotonda?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016 
Jordi Terrades i Santacreu, Assumpta Escarp Gibert, diputats GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els tràmits fets per a 
autoritzar la construcció d’una rotonda a la carretera B-224 a Sant Esteve 
Sesrovires
314-04374/11

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA 

DEL GP SOC

Reg. 21650 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Recentment s’ha construït una rotonda a la carretera B-224, al municipi de Sant Es-
teve Sesrovires, a l’alçada del polígon industrial Anoia del municipi. Aquesta actuació 
s’ha produït en paral·lel al tancament d’un altre accés de la carretera B-224 al polígon, 
causant una modificació dels recorreguts habituals dels vehicles que accedeixen al po-
lígon, fet que provoca diàriament cues quilomètriques en direcció Martorell (concreta-
ment des de la citada rotonda fins a la Beguda Baixa) amb el conseqüent augment de la 
perillositat de la carretera (que acumula important volum d’accidents en aquell zona).

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins han estat els tràmits seguits per autoritzar la construcció d’aquesta rotonda?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016 
Jordi Terrades i Santacreu, Assumpta Escarp Gibert, diputats GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis fets per a 
autoritzar la construcció d’una rotonda a la carretera B-224 a Sant Esteve 
Sesrovires
314-04375/11

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA 

DEL GP SOC

Reg. 21651 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Recentment s’ha construït una rotonda a la carretera B-224, al municipi de Sant Es-
teve Sesrovires, a l’alçada del polígon industrial Anoia del municipi. Aquesta actuació 
s’ha produït en paral·lel al tancament d’un altre accés de la carretera B-224 al polígon, 
causant una modificació dels recorreguts habituals dels vehicles que accedeixen al po-
lígon, fet que provoca diàriament cues quilomètriques en direcció Martorell (concreta-
ment des de la citada rotonda fins a la Beguda Baixa) amb el conseqüent augment de la 
perillositat de la carretera (que acumula important volum d’accidents en aquell zona).

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins han estat els estudis seguits per autoritzar la construcció d’aquesta rotonda? 

Es preveien les congestions citades? Si s’havien previst les congestions, es tenen previs-
tes actuacions per mitigar-les? Si s’inclouen actuacions, quin és el cost, finançament i 
responsabilitat de les mateixes?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016 
Jordi Terrades i Santacreu, Assumpta Escarp Gibert, diputats GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
solucionar les congestions derivades de la construcció d’una rotonda a la 
carretera B-224 a Sant Esteve Sesrovires
314-04376/11

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA 

DEL GP SOC

Reg. 21652 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Recentment s’ha construït una rotonda a la carretera B-224, al municipi de Sant Es-
teve Sesrovires, a l’alçada del polígon industrial Anoia del municipi. Aquesta actuació 
s’ha produït en paral·lel al tancament d’un altre accés de la carretera B-224 al polígon, 
causant una modificació dels recorreguts habituals dels vehicles que accedeixen al po-
lígon, fet que provoca diàriament cues quilomètriques en direcció Martorell (concreta-
ment des de la citada rotonda fins a la Beguda Baixa) amb el conseqüent augment de la 
perillositat de la carretera (que acumula important volum d’accidents en aquell zona).

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– En cas que no es tinguessin previstes aquestes congestions, quines actuacions pre-

veuen a curt, mig i llarg termini per solucionar-les i també augmentar la seguretat d’a-
quest tram?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016 
Jordi Terrades i Santacreu, Assumpta Escarp Gibert, diputats GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la 
Moció 66/X, sobre les polítiques per a garantir el dret a l’habitatge i el 
reallotjament de famílies desnonades
314-04377/11

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP C’S

Reg. 21794 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Alfonso Sánchez Fisac, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
– Quin nivell de compliment ha assolit el Govern envers la Moció 66/X del Parla-

ment de Catalunya, sobre les polítiques per a garantir el dret a l’habitatge i els reallotja-
ment de famílies desnonades?

– Quines mesures ha adoptat el Govern de totes les acordades en aquesta Moció?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2016 
Alfonso Sánchez Fisac, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fundes de pistola del 
Mossos d’Esquadra
314-04378/11

FORMULACIÓ: ALBERTO VILLAGRASA GIL, DEL GP PPC

Reg. 21811 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlamento
Alberto Villagrasa Gil, diputado del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Par-
lamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el número actual de fundas de pistolas adquiridas por el Govern para la 

dotación de los agentes de los Mossos d’Esquadra?
– ¿Cuál fue el precio global de adquisición de dichas fundas para la dotación de los 

agentes de los Mossos d’Esquadra?
– ¿Cuál fue el precio por unidad de adquisición de dichas fundas para la dotación de 

los agentes de los Mossos d’Esquadra?
– ¿Qué caracerísticas tienen las fundas actuales que forman parte de la dotación de 

los agentes de los Mossos d’Esquadra?

Palacio del Parlamento, 15 de abril de 2016 
Alberto Villagrasa Gil, diputado GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adquisició de fundes de 
pistola per als Mossos d’Esquadra
314-04379/11

FORMULACIÓ: ALBERTO VILLAGRASA GIL, DEL GP PPC

Reg. 21812 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Alberto Villagrasa Gil, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-

nya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
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– Ante la adquisición de nuevas fundas de pistolas para la dotación de los agentes de 
los Mossos d’Esquadra, ¿cuál es el número de fundas de pistolas que tienen previsto el 
Govern adquirir?

– ¿Cuál será el precio global de adquisición de dichas fundas para la dotación de los 
agentes de los Mossos d’Esquadra?

– ¿Cuál será el precio por unidad de adquisición de dichas fundas para la dotación 
de los agentes de los Mossos d’Esquadra?

– ¿Qué caracerísticas tienen las fundas adquiridas? ¿Son de la misma marca que las 
fundes actuales?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2016 
Alberto Villagrasa Gil, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri emprat per 
a instal·lar el complex central de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra a Sabadell (Vallès Occidental)
314-04380/11

FORMULACIÓ: ALBERTO VILLAGRASA GIL, DEL GP PPC

Reg. 21813 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.04.2016

A la Mesa del Parlament
Alberto Villagrasa Gil, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-

nya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 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 parlamentari: 
– Quin va ser el criteri pel que el Govern va instal·lar el complex central de la Policia 

de la Generalitat - Mossos d’Esquadra al terme municipal de Sabadell?
– Quines avantatges troba el Govern el tenir situat el complex central de la Policia 

de la Generalitat - Mossos d’Esquadra al terme municipal de Sabadell?
– Va valorar el Govern localitzacions alternatives a l’actual per a instal·lar el complex 

central de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra? En cas afirmatiu, quines 
van ser aquestes localitzacions i quins motius van generar que finalment no s’escollís?

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2016 
Alberto Villagrasa Gil, diputat GP PPC
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	310-00049/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions per a millorar la situació de la pesca de peix blau
	310-00050/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’avaluació en ensenyament
	310-00051/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les conclusions del conseller de Salut amb relació al reial decret sobre infermeria
	310-00052/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la sanitat catalana
	310-00053/11
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva activitat publicitària
	310-00054/11
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els cent primers dies del Govern i sobre les accions per a arribar a acords amb altres partits polítics
	317-00032/11
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a afrontar els embats judicials de l’Estat, les estratègies dels cossos policials i les conductes d’ideologia totalitària i extremista
	317-00033/11
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la reactivació del Pacte Nacional pel Dret a Decidir i les accions per a promoure una consulta pactada
	317-00034/11
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el compliment en quinze mesos de legislatura del Pla de Govern presentat
	317-00035/11
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el balanç dels cent primers dies del Govern i l’acció del Govern en funcions de l’Estat en aquest mateix període
	317-00036/11
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la seva reunió amb el president en funcions del Govern de l’Estat, la voluntat amb què hi assisteix i les demandes previstes en el marc de l’Estatut i la Constitució
	317-00037/11
	Substanciació


	1.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació del cost i l’efectivitat de derivar els pacients a empreses privades respecte al de reobrir els llits d’aguts del Consorci Sanitari del Maresme
	314-00830/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de tancament del centre piscícola oficial de Bagà (Berguedà)
	314-01440/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades arran de l’Informe de la Sindicatura de Comptes relatiu als contractes del Departament d’Interior corresponents al 2013
	314-01463/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures dutes a terme perquè els aturats de llarga duració puguin fer front a llurs necessitats des que es va aprovar la Moció 211/X, sobre les mesures per a fer front a la desocupació de les persones de
	314-01592/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el servei d’acompanyament continuat, individualitzat i personalitzat als aturats de més de quaranta-cinc anys amb personal tècnic específic amb formació i experiència
	314-01593/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el millorament del sistema d’avaluació dels programes de formació, ocupació, orientació i acompanyament de les persones de més de quaranta-cinc anys
	314-01594/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de les mesures previstes per al 2015 en les memòries de l’Observatori dels Drets de la Infància
	314-01595/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el nombre de famílies que s’han acollit a l’ajut per a fer front al pagament dels subministraments bàsics és inferior al calculat per l’Institut d’Estadística de Catalunya
	314-01636/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació donada als ciutadans amb relació a l’existència d’un ajut per a fer front al pagament dels subministraments bàsics
	314-01637/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el mecanisme per a sol·licitar l’ajut per a fer front al pagament dels subministraments bàsics
	314-01638/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds presentades de l’ajut per a fer front al pagament dels subministraments bàsics
	314-01639/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds aprovades de l’ajut per a fer front al pagament dels subministraments bàsics
	314-01640/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions amb relació al suposat frau en què hi ha implicats directius i tècnics de l’empresa estatal Acuamed
	314-01642/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes del suposat frau en què hi ha implicats directius i tècnics de l’empresa estatal Acuamed en els treballs de descontaminació del pantà de Flix que resten pendents
	314-01643/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’execució de les obres fixades en el Pla de restitució territorial, annexos I i II, que resten per fer
	314-01645/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les licitacions que han quedat aturades arran del suposat frau en què hi ha implicats directius i tècnics de l’empresa estatal Acuamed
	314-01646/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la darrera reunió de la Comissió Mixta de Seguiment del Conveni per al finançament, la programació i l’execució de les actuacions necessàries per a garantir l’abastament d’aigua als municipis inclosos en el 
	314-01647/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sol·licitud d’una reunió a la Comissió Mixta de Seguiment del Conveni per al finançament, la programació i l’execució de les actuacions necessàries per a garantir l’abastament d’aigua als municipis inclos
	314-01648/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que en la plataforma de contractació pública es mostri el contracte del desembre del 2014 relatiu a la contractació de mitjans aeris en el Cos de Bombers de la Generalitat
	314-01649/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de destinar part dels ingressos de l’impost de producció elèctrica de les centrals nuclears a programes d’estalvi i eficiència energètica a la indústria
	314-01658/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la part dels ingressos de l’impost de producció elèctrica de les centrals nuclears que es destinarà al Baix Camp i a les Terres de l’Ebre
	314-01659/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions a dur a terme per a generar activitat econòmica i llocs de treball en previsió del tancament de les centrals nuclears catalanes
	314-01660/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a evitar els acomiadaments de l’empresa General Electric
	314-01667/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures dutes a terme per a evitar els acomiadaments de l’empresa General Electric
	314-01668/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de l’empresa General Electric
	314-01669/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades arran de la situació de l’empresa General Electric
	314-01670/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per al seguiment de la situació dels treballadors de l’empresa General Electric
	314-01671/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes amb la direcció de l’empresa General Electric per a solucionar la situació actual
	314-01672/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a potenciar la indústria de les energies renovables
	314-01673/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació relativa als permisos d’activitats extractives a l’Argentera (Baix Camp) que havia sol·licitat la societat Lemar
	314-01686/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que va donar a l’Ajuntament de l’Argentera (Baix Camp) i als col·lectius implicats amb relació a la caducitat dels permisos per a iniciar activitats extractives
	314-01687/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats extractives autoritzades i en funcionament al Baix Camp, l’Alt Camp, el Priorat, la Conca de Barberà, el Baix Penedès i el Tarragonès
	314-01688/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes davant l’acumulació d’activitats extractives a les comarques tarragonines, especialment al Baix Camp
	314-01689/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents de protecció civil en actiu
	314-01692/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els atacs al Cos de Mossos d’Esquadra en les xarxes socials
	314-01726/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme davant els atacs al Cos de Mossos d’Esquadra en les xarxes socials
	314-01727/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions judicials empreses per a protegir el Cos de Mossos d’Esquadra dels atacs que reben a les xarxes socials
	314-01728/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’algun pla d’equipaments policials i de prevenció
	314-01729/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a la reunió del Comitè de Seguretat i Salut
	314-01767/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prohibició de la convocatòria d’un acte del grup ultramasclista El Retorn dels Reis a Barcelona, el 6 de febrer de 2016
	314-02049/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència i el grau d’implantació del grup ultramasclista El Retorn dels Reis
	314-02050/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les eines que té per a lluitar contra la violència de grups ultramasclistes com El Retorn dels Reis
	314-02051/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació d’ofici en cas de delicte en la convocatòria del grup ultramasclista El Retorn dels Reis a Barcelona, el 6 de febrer de 2016
	314-02052/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació d’ofici en cas de comentaris delictius en xarxes socials
	314-02053/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de requeriments enviats a establiments comercials el 2014 pel fet de no retolar en català
	314-02058/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’establiments que han estat sancionats el 2014 pel fet de no retolar en català
	314-02059/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les sancions imposades a establiments el 2014 pel fet de no retolar en català
	314-02060/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import recaptat per les sancions imposades a establiments el 2014 pel fet de no retolar en català
	314-02061/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de requeriments enviats a establiments comercials el 2015 pel fet de no retolar en català
	314-02062/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’establiments que han estat sancionats el 2015 pel fet de no retolar en català
	314-02063/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les sancions imposades a establiments el 2015 pel fet de no retolar en català
	314-02064/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import recaptat per les sancions imposades a establiments el 2015 pel fet de no retolar en català
	314-02065/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’establiments que tenen un expedient sancionador en tràmit pel fet de no retolar en català
	314-02066/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients sancionadors pel fet de no retolar en català que s’han obert a instància de particulars o entitats
	314-02067/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els compromisos econòmics de l’acord signat amb el Govern xinès per a crear a Barcelona un centre de medicina tradicional xinesa
	314-02139/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els compromisos de cessió de terrenys o equipaments segons l’acord signat amb el Govern xinès per a crear a Barcelona un centre de medicina tradicional xinesa
	314-02140/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la titularitat del centre de medicina tradicional xinesa que es farà a Barcelona
	314-02141/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les titulacions dels nous estudis de medicina tradicional xinesa
	314-02142/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la titulació que es requerirà per a poder cursar els nous estudis de medicina tradicional xinesa
	314-02143/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase de construcció de les promocions d’habitatges de protecció oficial de l’Institut Català del Sòl a Barcelona
	314-02193/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions d’habitatges de protecció oficial de l’Institut Català del Sòl que s’han iniciat del 2011 ençà
	314-02194/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions d’habitatges de protecció oficial de la Generalitat que s’han acabat del 2012 ençà
	314-02195/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions d’habitatges de protecció oficial de l’Institut Català del Sòl a Barcelona a les quals han atorgat la llicència d’obres del 2011 ençà
	314-02197/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de plantes dessalinitzadores que vol construir
	314-02198/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’endeutament financer de l’Institut Català del Sòl i de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per la promoció i la construcció d’habitatges a Barcelona en el període 2011-2014
	314-02211/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute de l’Agència Catalana de l’Aigua amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona en data del 31 de desembre de 2015
	314-02213/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de construir nous ecoparcs
	314-02218/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les expropiacions iniciades o en procés de tràmit a Barcelona i sobre la previsió de costos per al 2014 i el 2015
	314-02219/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estació Ernest Lluch de la línia 5 del metro
	314-02220/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les finques de la Generalitat cedides a l’Ajuntament de Barcelona en el període 2011-2015
	314-02222/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les finques de l’Ajuntament de Barcelona cedides a la Generalitat en el període 2011-2015
	314-02223/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dates d’inici i finalització de la promoció de l’Institut Català del Sòl a la Colònia Castells, de Barcelona
	314-02235/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de la cua de maniobres de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a la plaça de Catalunya de Barcelona
	314-02236/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contaminació acústica a l’àrea metropolitana de Barcelona el 2015
	314-02238/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els nivells de diòxid de carboni a l’àrea metropolitana de Barcelona el 2015
	314-02239/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consum d’aigua a Barcelona durant el 2015
	314-02241/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat de les operacions de compravenda de solars, locals i edificis fetes amb l’Ajuntament de Barcelona en el període 2011-2015
	314-02242/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les emissions de contaminants a l’atmosfera a Barcelona el 2015
	314-02243/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de residus recollits de manera selectiva i les previsions per al millorament de la recollida selectiva
	314-02264/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució del Pla director d’infraestructures del transport públic col·lectiu de la regió metropolitana de Barcelona amb relació als projectes sectorials de la línia 9 del metro
	314-02270/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els accidents i les incidències a les línies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya el 2015
	314-02277/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a la neteja de les aigües contaminades per trihalometans el 2015
	314-02286/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat accessibles i en obres
	314-02289/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la depuradora del Besòs
	314-02291/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de gestors autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya que han operat a Barcelona el 2015
	314-02292/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les adquisicions de béns immobles, locals i solars el 2015
	314-02293/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de carnets de pensionista en circulació a Barcelona
	314-02303/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions d’habitatges de l’Institut Català del Sòl en fase de construcció a Barcelona del 2011 ençà
	314-02311/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els solars de l’Institut Català del Sòl a Barcelona
	314-02315/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les vendes de béns immobles, locals i solars de la Generalitat a Barcelona en el període 2011-2015
	314-02320/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats a Barcelona en el període 2011-2014
	314-02322/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost de successions i donacions a Barcelona en el període 2011-2015
	314-02331/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos tributaris i no tributaris recaptats a Barcelona en el període 2014-2015
	314-02337/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre la renda de les persones físiques a Barcelona en el període 2005-2015
	314-02343/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció d’infraestructures hidràuliques el 2015
	314-02344/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de les obres de millorament de l’accessibilitat de l’intercanviador de les línies 1 i 4 del metro de l’estació d’Urquinaona
	314-02349/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre les activitats de joc, envit o atzar a Barcelona en el període 2011-2015
	314-02353/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a millorar les infraestructures i els serveis municipals als barris de Collserola el 2015
	314-02369/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges que ha començat l’Institut Català del Sòl el 2015 a Barcelona
	314-02379/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retallades pressupostàries en infraestructures de transport públic el 2015 i les previsions per al 2016
	314-02414/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la investigació de l’Oficina Antifrau de Catalunya de les pràctiques d’Acciona amb relació a la gestió d’Aigües Ter Llobregat el 2012
	314-02470/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que durà a terme per les pràctiques d’Acciona amb relació a la gestió d’Aigües Ter Llobregat el 2012
	314-02471/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici del procediment de resolució del contracte amb Acciona per la gestió d’Aigües Ter Llobregat el 2012 d’acord amb el que sol·licita l’Oficina Antifrau de Catalunya
	314-02472/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet de presentar-se com a denunciant davant l’Agència Tributària per les pràctiques d’Acciona amb relació a la gestió d’Aigües Ter Llobregat el 2012
	314-02473/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals el seu representant en el Consell d’Administració d’Aigües Ter Llobregat Concessionària no va assistir a totes les reunions i no va informar de les suposades irregularitats detectades
	314-02474/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici del procediment de resolució del contracte amb Acciona per la gestió d’Aigües Ter Llobregat d’acord amb el que sol·licita l’Oficina Antifrau de Catalunya
	314-02532/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a la posada en funcionament del perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Sabadell (Vallès Occidental)
	314-03387/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions per a informar del calendari previst per a la posada en funcionament del perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Sabadell (Vallès Occidental)
	314-03388/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la il·luminació del túnel de la ronda Oest, de Sabadell (Vallès Occidental), al pas pel barri de Can Llong
	314-03392/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els llums instal·lats en el túnel de la ronda Oest, de Sabadell (Vallès Occidental), al pas pel barri de Can Llong
	314-03393/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consum elèctric dels llums instal·lats en el túnel de la ronda Oest, de Sabadell (Vallès Occidental), al pas pel barri de Can Llong
	314-03394/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intensitat dels llums instal·lats en el túnel de la ronda Oest, de Sabadell (Vallès Occidental), al pas pel barri de Can Llong
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	314-03590/11
	Resposta del Govern
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	314-03807/11
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	322-00032/11
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	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la política de nomenament de càrrecs
	322-00033/11
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la commemoració d’esdeveniments polítics o culturals rellevants
	322-00034/11
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els pressupostos de la Corporació
	322-00035/11
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tractament de la prostitució a la ràdio i la televisió públiques
	322-00036/11
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la pluralitat de veus a la ràdio i la televisió públiques
	322-00037/11
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’interès informatiu de la situació política de Còrsega
	322-00038/11
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la previsió de retirar a un treballador de la Corporació l’acusació de difondre l’expedient de regulació
	322-00039/11
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	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els motius de la continuïtat de la sèrie “La Riera” la propera temporada
	323-00018/11
	Substanciació

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre els resultats de la primera onada de l’Estudi general de mitjans
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	Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS
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	317-00032/11
	Anunci: Inés Arrimadas García, del GP C’s
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	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
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	Anunci: Xavier García Albiol, del GP PPC
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	Canvi de Comissió tramitadora
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	Canvi de Comissió tramitadora
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	Canvi de Comissió tramitadora
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	Canvi de Comissió tramitadora
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació d’ocupació d’un edifici d’habitatges a Salt (Gironès)
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	Anunci: Susana Beltrán García, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pagament a diaris estrangers per les entrevistes al conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
	311-00148/11
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment de la suspensió de l’article 37 de la Llei 16/2014, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, pel Tribunal Constitucional
	311-00149/11
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les relacions institucionals habituals
	311-00150/11
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les preguntes i les respostes en la sessió de treball del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya amb corresponsals estrangers
	311-00151/11
	Anunci: Susana Beltrán García, del GP C’s
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	311-00155/11
	Anunci: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les ofertes de compra d’un terreny de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) propietat de l’Incasòl
	311-00156/11
	Anunci: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s
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	311-00157/11
	Anunci: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s
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	314-04273/11
	Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP SOC
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius de millorament del servei pel trasllat del laboratori d’anàlisi clínica regional de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
	314-04275/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els àmbits del servei que poden millorar amb el trasllat del laboratori d’anàlisi clínica regional de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
	314-04276/11
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalitat del trasllat del laboratori d’anàlisi clínica regional de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
	314-04277/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost del laboratori d’anàlisi clínica regional de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona del 2015 i el 2016
	314-04278/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’oferir els serveis del laboratori d’anàlisi clínica regional de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona, a centres sanitaris de titularitat privada després del trasllat
	314-04279/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nou pla funcional del laboratori d’anàlisi clínica regional de l’Hospital Doctor Trueta, de Girona, després del trasllat
	314-04280/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del funcionament del laboratori d’anàlisi clínica regional de l’Hospital Doctor Trueta, de Girona, després del trasllat
	314-04281/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del trasllat del laboratori d’anàlisi clínica regional de l’Hospital Doctor Trueta, de Girona
	314-04282/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les característiques que tindrà el laboratori reduït de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona, després del trasllat
	314-04283/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intensificació del transport entre l’Hospital Doctor Josep Trueta i l’Hospital de Santa Caterina, a Girona
	314-04284/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost afegit del trasllat de mostres entre l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona, i el Parc Hospitalari Martí i Julià, de Salt
	314-04285/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a fer les anàlisis clíniques durant el trasllat del laboratori d’anàlisi clínica regional de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
	314-04286/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació del trasllat del laboratori d’anàlisi clínica regional de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona, a la seva plantilla
	314-04287/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que s’ha donat als treballadors amb relació al trasllat del laboratori d’anàlisi clínica regional de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
	314-04288/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el canal d’informació als treballadors i a llurs representants amb relació al trasllat del laboratori d’anàlisi clínica regional de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
	314-04289/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació i la implicació dels treballadors i llurs representants en el trasllat del laboratori d’anàlisi clínica regional de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
	314-04290/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implicació real dels treballadors i llurs representants en el trasllat del laboratori d’anàlisi clínica regional de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
	314-04291/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les escoles hospitalàries
	314-04292/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants i adolescents tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
	314-04293/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres d’acollida i de centres residencials d’acció educativa i el tipus de gestió
	314-04294/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat als centres d’acollida gestionats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
	314-04295/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat als centres residencials d’acció educativa gestionats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
	314-04296/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat als centres d’acollida gestionats per ens privats
	314-04297/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat als centres residencials d’acció educativa gestionats per ens privats
	314-04298/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els gestors i administradors dels centres d’acollida gestionats per ens privats
	314-04299/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els gestors i administradors dels centres residencials d’acció educativa gestionats per ens privats
	314-04300/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals l’estada dels infants i els adolescents en centres d’acollida o en centres residencials d’acció educativa es prolonga més enllà del termini legal
	314-04301/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el registre de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de les reunions amb els familiars d’infants i adolescents amb un expedient de risc i desemparament
	314-04302/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el registre de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de les reunions amb els familiars d’un infant en situació de desemparament en els punts de trobada o sales de visita
	314-04303/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els terminis de resposta als escrits o sol·licituds adreçats a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
	314-04304/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la connexió entre els expedients de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i la Fiscalia de Menors
	314-04305/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a l’establiment, la restricció o l’ampliació dels períodes de visita als infants ingressats en centres residencials d’acció educativa o centres d’acollida
	314-04306/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de l’orientació i els continguts del programa «Educació financera a les escoles de Catalunya»
	314-04318/11
	Formulació: Joan Coscubiela Conesa, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la introducció de programes educatius relatius al funcionament de les institucions democràtiques i l’administració pública
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	314-04342/11
	Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s
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	314-04378/11
	Formulació: Alberto Villagrasa Gil, del GP PPC
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