
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 la política de regadius
310-00064/11
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política fiscal amb re-
lació als pressupostos del 2016
310-00065/11
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Consorci per a la Nor-
malització Lingüística
310-00066/11
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política aeroportuària
310-00067/11
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política fiscal
310-00068/11
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política de patrimoni
310-00069/11
Substanciació 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la suspensió de la Llei d’i-
gualtat efectiva de dones i homes pel Tribunal Constitucional
310-00070/11
Substanciació 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’impuls de l’activitat i la 
competitivitat territorial del món local
310-00071/11
Substanciació 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la relació del model d’ur-
banisme amb la cohesió social i la sostenibilitat ambiental
310-00072/11
Substanciació 20

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la pos-
sible convocatòria d’eleccions al Parlament en els propers mesos
317-00044/11
Substanciació 20

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el po-
sicionament polític del Govern amb relació a la situació del País Basc
317-00045/11
Substanciació 21
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les 
discrepàncies en el Govern pel que fa a la política fiscal
317-00046/11
Substanciació 21

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la po-
lítica fiscal i les discrepàncies en el Govern en aquesta i altres matèries
317-00047/11
Substanciació 21

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la visita 
d’Arnaldo Otegi al Parlament
317-00048/11
Substanciació 21

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la po-
lítica exterior del Govern
317-00049/11
Substanciació 21

1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’àrees bà-
siques policials dels Mossos d’Esquadra
311-00013/11
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’efectius 
dels Mossos d’Esquadra en actiu
311-00014/11
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’elaboració d’un estudi 
relatiu al dèficit d’efectius als Mossos d’Esquadra
311-00017/11
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de parcs 
de bombers
311-00018/11
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’efectius 
de bombers en actiu
311-00019/11
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de convocar 
places de bombers el 2016
311-00021/11
Substanciació 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’elaboració d’un estudi 
relatiu al dèficit d’efectius als parcs de bombers
311-00022/11
Substanciació 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’agents de 
protecció civil
311-00023/11
Substanciació 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’efectius 
d’agents de protecció civil en actiu
311-00024/11
Substanciació 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de convocar 
places d’agents de protecció civil el 2016
311-00026/11
Substanciació 23
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’elaboració d’un estudi 
relatiu al dèficit d’efectius dels agents de protecció civil
311-00027/11
Substanciació 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’efectius 
de la policia local
311-00036/11
Substanciació 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els atacs al Cos de 
Mossos d’Esquadra en les xarxes socials
311-00037/11
Substanciació 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions dutes a 
terme davant els atacs al Cos de Mossos d’Esquadra en les xarxes socials
311-00038/11
Substanciació 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions judicials 
empreses per a protegir el Cos de Mossos d’Esquadra dels atacs que reben a les 
xarxes socials
311-00039/11
Substanciació 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que es 
duen a terme per a afavorir i promoure la rehabilitació energètica d’edificis
311-00058/11
Substanciació 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes 
per a afavorir i promoure la rehabilitació energètica d’edificis
311-00059/11
Substanciació 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el seguiment estadístic 
de la rehabilitació d’habitatges
311-00060/11
Substanciació 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el seguiment estadístic 
de la rehabilitació d’habitatges
311-00061/11
Substanciació 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris de selecció 
del conferenciant del curs «Catalunya i les relacions internacionals»
311-00062/11
Substanciació 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els objectius de la con-
ferència del curs «Catalunya i les relacions internacionals»
311-00063/11
Substanciació 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la relació entre la for-
mació de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i les relacions internacionals
311-00064/11
Substanciació 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el procediment de se-
lecció per a fer el curs «Catalunya i les relacions internacionals»
311-00065/11
Substanciació 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la selecció de confe-
renciants alternatius per al curs «Catalunya i les relacions internacionals»
311-00066/11
Substanciació 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els recursos previstos 
per al compliment progressiu del dret a l’habitatge
311-00082/11
Substanciació 26
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recollida, anàlisi i 
presentació de dades desagregades relatives a l’impacte de les polítiques d’habi-
tatge en els drets humans
311-00083/11
Substanciació 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cens d’habitatges 
buits de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
311-00084/11
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
per a avaluar l’impacte de la venda d’habitatges socials
311-00085/11
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes 
per a evitar la inflació en el preu de l’habitatge
311-00120/11
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius que justifiquen 
el nomenament del director gerent del Consorci Administració Oberta de Catalunya
311-00121/11
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet que l’Oficina An-
tifrau de Catalunya investigui la gestió de l’organisme que dirigia l’actual director 
gerent del Consorci Administració Oberta de Catalunya
311-00122/11
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la idoneïtat de nome-
nar director gerent del Consorci Administració Oberta de Catalunya l’exresponsable 
d’un organisme que l’Oficina Antifrau de Catalunya està investigant
311-00123/11
Substanciació 28

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
Substanciació 28

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 Re-
estructuración de la Banca (Sareb) per a solucionar les necessitats d’habitatge de 
les famílies que ocupen un edifici a Salt (Gironès)
311-00143/11
Substanciació 28

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
Substanciació 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació d’ocupació 
d’un edifici d’habitatges a Salt (Gironès)
311-00145/11
Substanciació 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sol·lici-
tants d’habitatge social
311-00146/11
Substanciació 29

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) pro-
pietat de l’Incasòl
311-00155/11
Substanciació 29

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
Substanciació 29
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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) propie-
tat de l’Incasòl
311-00157/11
Substanciació 29

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
Substanciació 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la finalitat dels habi-
tatges que es construiran en un terreny de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) 
propietat de l’Incasòl
311-00159/11
Substanciació 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el preu de venda o llo-
guer dels habitatges que es construiran en un terreny de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès) propietat de l’Incasòl
311-00160/11
Substanciació 30

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 Llo-
bregat (Barcelonès) propietat de l’Incasòl
311-00161/11
Substanciació 30

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
Substanciació 30

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retard en el projecte de construc-
ció del centre d’atenció primària del barri de Santa Anna, de Premià de Dalt (Maresme)
314-00975/11
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encarregat de la redacció del 
projecte executiu del centre d’atenció primària del barri de Santa Anna, de Premià 
de Dalt (Maresme)
314-00976/11
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini de construcció del centre 
d’atenció primària del barri de Santa Anna, de Premià de Dalt (Maresme)
314-00977/11
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la redacció del projecte executiu 
del centre d’atenció primària del barri de Santa Anna, de Premià de Dalt (Maresme)
314-00978/11
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la denúncia dels professionals sa-
nitaris de les Terres de l’Ebre amb relació a les urgències mèdiques
314-01067/11
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de vehicles de transport 
sanitari a les Terres de l’Ebre
314-01068/11
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que només hi hagi una am-
bulància per a la població de referència d’Ulldecona, la Sénia i Alcanar (Montsià)
314-01069/11
Resposta del Govern 34
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos sanitaris disponibles 
a les Terres de l’Ebre
314-01070/11
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el catàleg de prescripció infermera 
per al personal mancat de l’acreditació pertinent
314-01253/11
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la defensa de la prescripció infer-
mera catalana
314-01254/11
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències de l’entrada en 
vigor del Reial decret 945/2015, que regula la prescripció infermera de medicaments 
i productes sanitaris
314-01255/11
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació i el suport que reben 
les persones que tenen fills amb trastorn d’espectre autista
314-01392/11
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’aules d’acollida per 
als menors immigrants a Barcelona
314-02295/11
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles i instituts pú-
blics amb jornada compactada el curs 2015-2016
314-02451/11
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles i instituts con-
certats amb jornada compactada el curs 2015-2016
314-02452/11
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte educatiu, econòmic i so-
cial de la jornada compactada en les famílies
314-02453/11
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió del nombre de beques 
de menjador necessàries en les escoles i els instituts amb jornada compactada
314-02454/11
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar el nombre 
de centres educatius amb jornada compactada
314-02455/11
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles concertades 
que segreguen els alumnes per sexes
314-02456/11
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a concertar 
escoles que segreguen els alumnes per sexes
314-02457/11
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució del pressupost públic 
per a concerts educatius
314-02458/11
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de l’increment de 
concerts educatius en el darrer exercici pressupostari
314-02459/11
Resposta del Govern 42
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies que té previst de tancar 
el curs 2016-2017 als centres escolars públics i concertats dels Serveis Territorials 
del Departament d’Ensenyament del Baix Llobregat
314-02460/11
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies que té previst de tancar 
el curs 2016-2017 als centres escolars públics i concertats dels Serveis Territorials 
de Barcelona Comarques del Departament d’Ensenyament
314-02461/11
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies que té previst de tancar 
el curs 2016-2017 als centres escolars públics i concertats dels Serveis Territorials 
de la Catalunya Central del Departament d’Ensenyament
314-02462/11
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies que té previst de tancar 
el curs 2016-2017 als centres escolars públics i concertats dels Serveis Territorials 
de Girona del Departament d’Ensenyament
314-02463/11
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies que té previst de tancar 
el curs 2016-2017 als centres escolars públics i concertats dels Serveis Territorials 
de Lleida del Departament d’Ensenyament
314-02464/11
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies que té previst de tancar 
el curs 2016-2017 als centres escolars públics i concertats dels Serveis Territorials 
del Maresme - Vallès Oriental del Departament d’Ensenyament
314-02465/11
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies que té previst de tancar 
el curs 2016-2017 als centres escolars públics i concertats dels Serveis Territorials 
de Tarragona del Departament d’Ensenyament
314-02466/11
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies que té previst de tancar 
el curs 2016-2017 als centres escolars públics i concertats dels Serveis Territorials 
de les Terres de l’Ebre del Departament d’Ensenyament
314-02467/11
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies que té previst de tancar 
el curs 2016-2017 als centres escolars públics i concertats dels Serveis Territorials 
del Vallès Occidental del Departament d’Ensenyament
314-02468/11
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies que té previst de tancar 
el curs 2016-2017 als centres escolars públics i concertats dels districtes del Con-
sorci d’Educació de Barcelona
314-02469/11
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’emplaçament alternatiu de l’Escola 
Oficial d’Idiomes de Tarragona
314-02575/11
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pla estratègic de recerca, inno-
vació i transferència agroalimentària 2013-2020
314-02581/11
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els alumnes que es van preinscriure 
a primer d’ESO segons els diversos barems de puntuació
314-02628/11
Resposta del Govern 48
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’efecte en les famílies amb fill únic 
de l’aplicació dels barems de puntuació per a la preinscripció a primer d’ESO
314-02629/11
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de fills únics a les 
escoles concertades i a les escoles públiques
314-02630/11
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos d’assetjament 
escolar del 2015
314-03378/11
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la diferenciació de les causes de 
l’assetjament escolar
314-03379/11
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures correctives o de reso-
lució de conflictes aplicades en casos d’assetjament escolar
314-03380/11
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació dels professors en re-
solució de conflictes
314-03381/11
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport terapèutic als alumnes 
assetjadors i als alumnes assetjats
314-03382/11
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de víctimes d’assetja-
ment escolar que han participat en activitats d’educació emocional i en programes 
de competència social
314-03383/11
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes de competència so-
cial i de tècniques de resolució de conflictes per a alumnes assetjadors
314-03384/11
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a eradi-
car l’assetjament escolar
314-03385/11
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obligació de complir els protocols 
contra l’assetjament escolar
314-03386/11
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa del centre de 
formació professional dual de Martorell (Baix Llobregat)
314-03439/11
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió pública per a construir 
el centre de formació professional dual de Martorell (Baix Llobregat)
314-03440/11
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que podran 
estudiar en el centre de formació professional dual de Martorell (Baix Llobregat)
314-03441/11
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals no s’ha po-
sat en marxa el centre de formació professional dual de Martorell (Baix Llobregat)
314-03442/11
Resposta del Govern 55
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans per a posar en marxa el 
centre de formació professional dual de Martorell (Baix Llobregat)
314-03443/11
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per al funcionament 
a ple rendiment del centre de formació professional dual de Martorell (Baix Llobregat)
314-03444/11
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió addicional per a posar 
en marxa el centre de formació professional dual de Martorell (Baix Llobregat)
314-03445/11
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la definició del currículum i de 
l’equip docent del centre de formació professional dual de Martorell (Baix Llobregat)
314-03446/11
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la solució dels problemes de defi-
nició del currículum i de l’equip docent del centre de formació professional dual de 
Martorell (Baix Llobregat)
314-03447/11
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera de solucionar els proble-
mes de definició del currículum i de l’equip docent del centre de formació professio-
nal dual de Martorell (Baix Llobregat)
314-03448/11
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió pública del projecte de po-
sada en marxa del centre de formació professional dual de Martorell (Baix Llobregat)
314-03449/11
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reversió en l’interès general de la 
inversió feta en el projecte de posada en marxa del centre de formació professional 
dual de Martorell (Baix Llobregat)
314-03450/11
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació entre els departa-
ments implicats en la posada en marxa del centre de formació professional dual de 
Martorell (Baix Llobregat)
314-03451/11
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació entre els departa-
ments implicats en la posada en marxa del centre de formació professional dual de 
Martorell (Baix Llobregat) i entre aquests departaments i el sector privat
314-03452/11
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació del transport escolar a 
Piera (Anoia)
314-03453/11
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes de les famílies de 
Piera (Anoia) per a pagar el transport escolar del 2012 ençà
314-03454/11
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació a Piera (Anoia) dels cri-
teris de concessió d’ajuts corresponents a zones de transport obligatori
314-03455/11
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions per a les famílies de 
Piera (Anoia) que tenen problemes per a accedir al transport escolar
314-03456/11
Resposta del Govern 60
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la Resolució 902/X, 
sobre els serveis escolars de menjador i de transport escolar per als alumnes que 
viuen en poblacions sense escola, en nuclis de població allunyats o en zones rurals
314-03457/11
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data i la manera de fer efectiu 
el compliment de la Resolució 902/X, sobre els serveis escolars de menjador i de 
transport escolar per als alumnes que viuen en poblacions sense escola, en nuclis 
de població allunyats o en zones rurals
314-03458/11
Resposta del Govern 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de la denúncia presentada a 
la Fiscalia pel Departament d’Interior amb relació al pagament de la indemnització 
als promotors del magatzem de gas del projecte Castor
314-03462/11
Resposta del Govern 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes i les polítiques ac-
tives per a resoldre el problema de l’analfabetisme
314-03490/11
Resposta del Govern 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els llocs on es desenvolupen els 
programes per a reduir l’analfabetisme
314-03491/11
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones a les quals 
es presta algun servei per a reduir l’analfabetisme
314-03492/11
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió en programes per a re-
duir l’analfabetisme
314-03493/11
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a la cons-
trucció d’una escola a Vallmoll (Alt Camp)
314-03513/11
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’iniciar el projecte de 
construcció d’una escola a Vallmoll (Alt Camp) durant el 2016
314-03514/11
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació d’una partida pres-
supostària per a iniciar les obres d’una escola a Vallmoll (Alt Camp) el 2016
314-03515/11
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les converses amb l’Ajuntament de 
Vallmoll (Alt Camp) amb relació a les necessitats educatives del municipi
314-03516/11
Resposta del Govern 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment del caràcter prio-
ritari de la construcció d’una escola a Vallmoll (Alt Camp)
314-03517/11
Resposta del Govern 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats per a material 
escolar i llibres
314-03524/11
Resposta del Govern 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats per a transport 
escolar
314-03525/11
Resposta del Govern 66
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte pilot d’implantació de 
la jornada compactada en alguns centres escolars
314-03526/11
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars que tenen la 
jornada compactada
314-03527/11
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars que tenen 
previst d’implantar la jornada compactada
314-03528/11
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits que han de complir 
els centres escolars per a implantar la jornada compactada
314-03529/11
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars amb jornada 
compactada que tenen servei de menjador
314-03530/11
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estalvi per l’aplicació de la jor-
nada compactada
314-03531/11
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria d’un referèndum 
sobre el projecte del complex turístic de BCN World
314-03544/11
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències de convocar un 
referèndum sobre el projecte del complex turístic de BCN World
314-03545/11
Resposta del Govern 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cens del referèndum sobre el 
projecte del complex turístic de BCN World
314-03546/11
Resposta del Govern 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria de consultes po-
pulars sobre inversions d’obra pública pendents d’execució
314-03547/11
Resposta del Govern 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les derivacions de l’atenció d’of-
talmologia de l’Hospital de Viladecans
314-03548/11
Resposta del Govern 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals de ra-
diologia de l’Hospital de Viladecans
314-03549/11
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals d’ur-
gències de l’Hospital de Viladecans
314-03550/11
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans humans i materials de 
l’Hospital de Viladecans
314-03551/11
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de personal per a fer 
endoscòpies de l’Hospital de Viladecans
314-03552/11
Resposta del Govern 71
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a residències 
de grans dependents del Baix Llobregat
314-03603/11
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encàrrec d’una auditoria per a 
avaluar la gestió actual de l’estació d’esquí de Port Ainé
314-03716/11
Resposta del Govern 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de la viabilitat eco-
nòmica, la bona gestió i la continuïtat de l’activitat de l’estació d’esquí de Port Ainé
314-03717/11
Resposta del Govern 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de forfets venuts a l’es-
tació d’esquí de Port Ainé en el període 2010-2015
314-03718/11
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat del compte d’explotació 
de l’estació d’esquí de Port Ainé en el període 2010-2015
314-03719/11
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les aportacions eco-
nòmiques de Ferrocarrils de la Generalitat a l’estació d’esquí de la Molina el 2015
314-03776/11
Resposta del Govern 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les aportacions econò-
miques de Ferrocarrils de la Generalitat a l’estació d’esquí de la Vall de Núria el 2015
314-03777/11
Resposta del Govern 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les aportacions econò-
miques de Ferrocarrils de la Generalitat a l’estació d’esquí d’Espot el 2015
314-03778/11
Resposta del Govern 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les aportacions eco-
nòmiques de Ferrocarrils de la Generalitat a l’estació d’esquí de Port Ainé el 2015
314-03779/11
Resposta del Govern 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les aportacions econò-
miques de Ferrocarrils de la Generalitat a l’estació d’esquí de Vallter 2000 el 2015
314-03780/11
Resposta del Govern 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de facilitar en format 
obert les dades de l’Estadística dels centres hospitalaris de Catalunya
314-03795/11
Resposta del Govern 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols d’actuació i els efec-
tius de l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre), per a l’època de més 
incidència de la grip
314-03796/11
Resposta del Govern 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la deducció per naixement o adop-
ció de fills en l’impost sobre la renda de les persones físiques del 2012 al 2015
314-03822/11
Resposta del Govern 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció del tipus impositiu per 
adquisició d’habitatge de famílies nombroses en l’impost de transmissions patrimo-
nials del 2012 al 2015
314-03823/11
Resposta del Govern 78
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció del tipus impositiu per 
adquisició d’habitatge de joves menors de 32 anys en l’impost de transmissions 
patrimonials del 2012 al 2015
314-03824/11
Resposta del Govern 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la deducció fiscal per viduïtat del 
2012 al 2015
314-03825/11
Resposta del Govern 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la deducció per lloguer de l’habi-
tatge habitual en l’impost sobre la renda de les persones físiques del 2012 al 2015
314-03826/11
Resposta del Govern 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les inversions fetes a 
l’Hospital Comarcal Sant Bernabé, de Berga (Berguedà)
314-03883/11
Resposta del Govern 81

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

1.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la confluència 
de redaccions
322-00040/11
Substanciació 82

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la neutralitat 
dels membres del Consell
322-00041/11
Substanciació 82

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les previsi-
ons dels serveis informatius de TV3 i Catalunya Ràdio per a la campanya electoral
322-00042/11
Substanciació 82

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’estratègia respecte 
a la cobertura de les baixes derivades del procediment d’acomiadament col·lectiu
322-00043/11
Substanciació 82

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’impacte del 
nou avantprojecte de pressupost per al 2016
322-00044/11
Substanciació 83

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els objectius 
del nou organigrama de la Corporació
322-00045/11
Substanciació 83

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’impacte de 
les vagues dels dies 23 i 26 d’abril i 3 de maig de 2016
322-00046/11
Substanciació 83

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’estat de la 
negociació col·lectiva a la Corporació
322-00047/11
Substanciació 83
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el programa 
especial conjunt de TV3 i Catalunya Ràdio del dia de Sant Jordi
322-00048/11
Substanciació 84

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la pluralitat 
en els canals de televisió de la Corporació
322-00049/11
Substanciació 84

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la pluralitat 
en les emissores de ràdio de la Corporació
322-00050/11
Substanciació 84

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el procés de 
confluència de les àrees d’informatius de Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio
322-00051/11
Substanciació 84

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la manca de 
pluralisme polític en la programació dels mitjans de la Corporació
322-00052/11
Substanciació 85

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el documental «El referèndum impossible» emès en el programa 30 Minuts el 
8 de maig de 2016
323-00025/11
Substanciació 85

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la 
programació de l’emissora
323-00026/11
Substanciació 85

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre el 
seguiment de l’actualitat informativa per Catalunya Ràdio
323-00027/11
Substanciació 85

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre les audiències de la cadena
323-00028/11
Substanciació 85

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la repercussió de l’evolució de les televisions de pagament en les audiències 
dels canals de la Corporació
323-00029/11
Substanciació 86

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la 
proposta d’incloure continguts d’iCat en la graella d’estiu de Catalunya Ràdio
323-00030/11
Substanciació 86

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la 
proposta de graella per a la temporada 2016-2017
323-00031/11
Substanciació 86
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.25. Preguntes al Govern

2.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència d’un mapa 
amb els emplaçaments de les àrees bàsiques policials
311-00015/11
Retirada 87

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de convocar 
places de mossos d’esquadra el 2016
311-00016/11
Retirada 87

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència d’un mapa 
amb els emplaçaments dels parcs de bombers
311-00020/11
Retirada 87

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència d’un mapa 
amb els emplaçaments dels agents de protecció civil
311-00025/11
Retirada 87

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la incoació d’un pro-
cediment administratiu sancionador amb relació a determinats fets constitutius d’un 
incompliment reiterat del deure d’abstenció d’un exdirector de Televisió de Catalunya
311-00117/11
Decaïment 88

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a ga-
rantir la seguretat dels funcionaris dels centres penitenciaris
311-00118/11
Retirada 88

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les negociacions amb 
l’Ajuntament de Barcelona per a cedir els terrenys on s’ha de construir el centre pe-
nitenciari que substituirà la presó Model
311-00183/11
Retirada 88

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’execució de l’acord 
de cessió dels terrenys on s’ha de construir el centre penitenciari que substituirà 
la presó Model
311-00184/11
Retirada 88

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data de tancament 
de la presó Model
311-00185/11
Retirada 89

2.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

2.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre 
els criteris informatius de Catalunya Ràdio
323-00032/11
Retirada 89

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política de regadius
310-00064/11
Anunci: Mireia Boya e Busquet, del GP CUP-CC 90

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política fiscal amb re-
lació als pressupostos del 2016
310-00065/11
Anunci: Joan Coscubiela Conesa, del GP CSP 90
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Consorci per a la Nor-
malització Lingüística
310-00066/11
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC 90

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política aeroportuària
310-00067/11
Anunci: Josep Enric Millo i Rocher, del GP PPC 91

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política fiscal
310-00068/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s 91

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política de patrimoni
310-00069/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s 92

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la suspensió de la Llei d’i-
gualtat efectiva de dones i homes pel Tribunal Constitucional
310-00070/11
Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS 92

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’impuls de l’activitat i la 
competitivitat territorial del món local
310-00071/11
Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS 92

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la relació del model d’ur-
banisme amb la cohesió social i la sostenibilitat ambiental
310-00072/11
Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS 93

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00044/11
Anunci: Inés Arrimadas García, del GP C’s 93

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política i social
317-00045/11
Anunci: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC 94

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00046/11
Anunci: Josep Lluís Franco Rabell, del GP CSP 94

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00047/11
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC 94

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00048/11
Anunci: Xavier García Albiol, del GP PPC 95

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00049/11
Anunci: Jordi Turull i Negre, del GP JS 95

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute de la Generalitat amb els 
ajuntaments
314-04639/11
Formulació: Joan García González, del GP C’s 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla dels Mossos d’Esquadra 
a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
314-04640/11
Formulació: Alberto Villagrasa Gil, del GP PPC 96
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio d’agents dels Mossos d’Es-
quadra de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
314-04641/11
Formulació: Alberto Villagrasa Gil, del GP PPC 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vehicles dels Mossos 
d’Esquadra de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
314-04642/11
Formulació: Alberto Villagrasa Gil, del GP PPC 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de robatoris a domicilis 
de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) del 2010 ençà
314-04643/11
Formulació: Alberto Villagrasa Gil, del GP PPC 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les assignatures no lingüístiques 
que es preveu d’impartir en espanyol i anglès
314-04644/11
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP C’s 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres d’educació 
primària i secundària que faran assignatures no lingüístiques en espanyol
314-04645/11
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP C’s 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres d’educació 
primària i secundària que faran assignatures no lingüístiques en anglès
314-04646/11
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP C’s 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions amb relació a les 
famílies que s’han negat que llurs fills facin les proves de sisè de primària d’avalu-
ació de les competències bàsiques
314-04647/11
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP C’s 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions que rep la Fede-
ració d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya
314-04648/11
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP C’s 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’afiliats que té la Fede-
ració d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya
314-04649/11
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP C’s 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions que rep la Xarxa 
d’Escoles Insubmises
314-04650/11
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP C’s 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la signatura d’un document amb 
l’Ajuntament de Salt (Gironès) o la Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios 
Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) amb relació a un edifici que 
va estar ocupat
314-04651/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el conveni de col·laboració urbanís-
tica per a evitar l’edificació de la platja Llarga de Vilanova i la Geltrú (Garraf)
314-04652/11
Formulació: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions d’Aigües Ter Llobre-
gat en el període 2013-2015
314-04653/11
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encarregat de redactar les pres-
cripcions tècniques dels plecs de compres o contractació de serveis de la Direcció 
General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments
314-04654/11
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP SOC 103
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el plec del contracte de mitjans 
aeris de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments dels 
darrers cinc anys
314-04655/11
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP SOC 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la reducció del pres-
supost de forestals i l’increment del pressupost de mitjans aeris
314-04656/11
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP SOC 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost anual d’un efectiu del Cos 
de Mossos d’Esquadra
314-04657/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies per infracció de les 
normatives de caça, pesca continental, prevenció d’incendis forestals, recursos fo-
restals i circulació motoritzada al medi natural
314-04658/11
Formulació: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges a què s’ha 
cobrat l’impost d’habitatges buits durant el període de vigència de la Llei 14/2015
314-04659/11
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP SOC 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pisos d’entitats fi-
nanceres cedits del 2014 ençà
314-04660/11
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP SOC 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pisos de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya cedits a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat (Bar-
celonès) del 2014 ençà
314-04661/11
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP SOC 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària destinada 
a arreglar els habitatges cedits per entitats financeres
314-04662/11
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP SOC 107
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política 
de regadius
310-00064/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16, tinguda el 18.05.2016, DSPC-P 23.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política 
fiscal amb relació als pressupostos del 2016
310-00065/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16, tinguda el 18.05.2016, DSPC-P 23.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Consorci 
per a la Normalització Lingüística
310-00066/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16, tinguda el 18.05.2016, DSPC-P 23.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política 
aeroportuària
310-00067/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16, tinguda el 18.05.2016, DSPC-P 23.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política 
fiscal
310-00068/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16, tinguda el 18.05.2016, DSPC-P 23.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política 
de patrimoni
310-00069/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16, tinguda el 18.05.2016, DSPC-P 23.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
suspensió de la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes pel Tribunal 
Constitucional
310-00070/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16, tinguda el 18.05.2016, DSPC-P 23.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’impuls de 
l’activitat i la competitivitat territorial del món local
310-00071/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16, tinguda el 18.05.2016, DSPC-P 23.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la relació 
del model d’urbanisme amb la cohesió social i la sostenibilitat 
ambiental
310-00072/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16, tinguda el 18.05.2016, DSPC-P 23.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la possible convocatòria d’eleccions al Parlament en els 
propers mesos
317-00044/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16, tinguda el 18.05.2016, DSPC-P 23.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en 
el Ple sobre el posicionament polític del Govern amb relació a la 
situació del País Basc
317-00045/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16, tinguda el 18.05.2016, DSPC-P 23.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre les discrepàncies en el Govern pel que fa a la política fiscal
317-00046/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16, tinguda el 18.05.2016, DSPC-P 23.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en 
el Ple sobre la política fiscal i les discrepàncies en el Govern en 
aquesta i altres matèries
317-00047/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16, tinguda el 18.05.2016, DSPC-P 23.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la visita d’Arnaldo Otegi al Parlament
317-00048/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16, tinguda el 18.05.2016, DSPC-P 23.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la política exterior del Govern
317-00049/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 16, tinguda el 18.05.2016, DSPC-P 23.
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1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’àrees bàsiques policials dels Mossos d’Esquadra
311-00013/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió d’Interior, tinguda el 11.05.2016, DSPC-C 117.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra en actiu
311-00014/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió d’Interior, tinguda el 11.05.2016, DSPC-C 117.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’elaboració d’un estudi relatiu al dèficit d’efectius als Mossos 
d’Esquadra
311-00017/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió d’Interior, tinguda el 11.05.2016, DSPC-C 117.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de parcs de bombers
311-00018/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió d’Interior, tinguda el 11.05.2016, DSPC-C 117.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’efectius de bombers en actiu
311-00019/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió d’Interior, tinguda el 11.05.2016, DSPC-C 117.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
previsió de convocar places de bombers el 2016
311-00021/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió d’Interior, tinguda el 11.05.2016, DSPC-C 117.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’elaboració d’un estudi relatiu al dèficit d’efectius als parcs de 
bombers
311-00022/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió d’Interior, tinguda el 11.05.2016, DSPC-C 117.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’agents de protecció civil
311-00023/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió d’Interior, tinguda el 11.05.2016, DSPC-C 117.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’efectius d’agents de protecció civil en actiu
311-00024/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió d’Interior, tinguda el 11.05.2016, DSPC-C 117.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
previsió de convocar places d’agents de protecció civil el 2016
311-00026/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió d’Interior, tinguda el 11.05.2016, DSPC-C 117.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’elaboració d’un estudi relatiu al dèficit d’efectius dels agents de 
protecció civil
311-00027/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió d’Interior, tinguda el 11.05.2016, DSPC-C 117.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’efectius de la policia local
311-00036/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió d’Interior, tinguda el 11.05.2016, DSPC-C 117.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
atacs al Cos de Mossos d’Esquadra en les xarxes socials
311-00037/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió d’Interior, tinguda el 11.05.2016, DSPC-C 117.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
accions dutes a terme davant els atacs al Cos de Mossos d’Esquadra 
en les xarxes socials
311-00038/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió d’Interior, tinguda el 11.05.2016, DSPC-C 117.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
les accions judicials empreses per a protegir el Cos de Mossos 
d’Esquadra dels atacs que reben a les xarxes socials
311-00039/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 6 de la Comissió d’Interior, tinguda el 11.05.2016, DSPC-C 117.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
les mesures que es duen a terme per a afavorir i promoure la 
rehabilitació energètica d’edificis
311-00058/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, tin-
guda el 10.05.2016, DSPC-C 113.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
les mesures previstes per a afavorir i promoure la rehabilitació 
energètica d’edificis
311-00059/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, tin-
guda el 10.05.2016, DSPC-C 113.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
seguiment estadístic de la rehabilitació d’habitatges
311-00060/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, tin-
guda el 10.05.2016, DSPC-C 113.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
seguiment estadístic de la rehabilitació d’habitatges
311-00061/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, tin-
guda el 10.05.2016, DSPC-C 113.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
criteris de selecció del conferenciant del curs «Catalunya i les 
relacions internacionals»
311-00062/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, tin-
guda el 10.05.2016, DSPC-C 113.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
objectius de la conferència del curs «Catalunya i les relacions 
internacionals»
311-00063/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, tin-
guda el 10.05.2016, DSPC-C 113.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
relació entre la formació de l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya i les relacions internacionals
311-00064/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, tin-
guda el 10.05.2016, DSPC-C 113.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
procediment de selecció per a fer el curs «Catalunya i les relacions 
internacionals»
311-00065/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, tin-
guda el 10.05.2016, DSPC-C 113.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
selecció de conferenciants alternatius per al curs «Catalunya i les 
relacions internacionals»
311-00066/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, tin-
guda el 10.05.2016, DSPC-C 113.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
recursos previstos per al compliment progressiu del dret a l’habitatge
311-00082/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, tin-
guda el 10.05.2016, DSPC-C 113.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
recollida, anàlisi i presentació de dades desagregades relatives a 
l’impacte de les polítiques d’habitatge en els drets humans
311-00083/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, tin-
guda el 10.05.2016, DSPC-C 113.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cens 
d’habitatges buits de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
311-00084/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, tin-
guda el 10.05.2016, DSPC-C 113.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades per a avaluar l’impacte de la venda d’habitatges 
socials
311-00085/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, tin-
guda el 10.05.2016, DSPC-C 113.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures previstes per a evitar la inflació en el preu de l’habitatge
311-00120/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, tin-
guda el 10.05.2016, DSPC-C 113.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
motius que justifiquen el nomenament del director gerent del 
Consorci Administració Oberta de Catalunya
311-00121/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, tin-
guda el 10.05.2016, DSPC-C 113.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet 
que l’Oficina Antifrau de Catalunya investigui la gestió de l’organisme 
que dirigia l’actual director gerent del Consorci Administració Oberta 
de Catalunya
311-00122/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, tin-
guda el 10.05.2016, DSPC-C 113.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
idoneïtat de nomenar director gerent del Consorci Administració 
Oberta de Catalunya l’exresponsable d’un organisme que l’Oficina 
Antifrau de Catalunya està investigant
311-00123/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, tin-
guda el 10.05.2016, DSPC-C 113.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, tin-
guda el 10.05.2016, DSPC-C 113.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, tin-
guda el 10.05.2016, DSPC-C 113.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, tin-
guda el 10.05.2016, DSPC-C 113.
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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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, tin-
guda el 10.05.2016, DSPC-C 113.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de sol·licitants d’habitatge social
311-00146/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, tin-
guda el 10.05.2016, DSPC-C 113.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, tin-
guda el 10.05.2016, DSPC-C 113.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, tin-
guda el 10.05.2016, DSPC-C 113.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, tin-
guda el 10.05.2016, DSPC-C 113.
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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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, tin-
guda el 10.05.2016, DSPC-C 113.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, tin-
guda el 10.05.2016, DSPC-C 113.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, tin-
guda el 10.05.2016, DSPC-C 113.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, tin-
guda el 10.05.2016, DSPC-C 113.

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

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 4 de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, tin-
guda el 10.05.2016, DSPC-C 113.
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1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retard en el 
projecte de construcció del centre d’atenció primària del barri de 
Santa Anna, de Premià de Dalt (Maresme)
314-00975/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26714 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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 de 314-00975/11 a 
314-00978/11 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.

Tot i que les preguntes formulades fan referència al barri de Santa Anna del 
municipi de Premià de Dalt, cal assenyalar que l’actuació objecte de la pregunta es 
correspon amb la construcció del nou centre d’atenció primària (CAP) al barri Cotet 
de Premià de Dalt.

La construcció del nou centre era un dels punts previstos al conveni de col·labo-
ració entre l’Ajuntament de Premià de Dalt, l’Incasol i el Servei Català de la Salut 
(CatSalut), signat en data 28 de novembre de 2005. El conveni preveia que l’Incasol 
construiria en un solar municipal un edifici d’habitatges assistits, en la planta baixa 
del qual s’ubicaria el nou CAP.

El desenvolupament de les actuacions previstes a l’esmentat conveni no avançava 
d’acord amb el calendari inicialment previst com a conseqüència d’una problemàti-
ca relacionada amb el planejament que, tot i que era aliena a la construcció del nou 
CAP, impedia avançar en la seva construcció.

Atesa la petició de l’Ajuntament de Premià de Dalt per dinamitzar la situació, en 
data 3 de febrer de 2014 el conseller de Salut es va adreçar per escrit a l’alcalde de 
Premià de Dalt per manifestar-li el compromís del Departament de Salut per iniciar, 
a través del CatSalut, l’encàrrec del projecte de construcció del nou CAP. Per això, 
calia que l’Ajuntament deixés sense efecte el conveni inicialment signat amb l’Inca-
sol i que el Ple de l’Ajuntament acordés la cessió del solar del carrer Víctor Català 
per a la construcció del nou centre.

L’Ajuntament va notificar el 18 de juliol de 2014 l’acord del Ple deixant sense 
efecte el conveni amb l’Incasol i la certificació de la Junta de Govern Local amb 
l’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació del polígon Víctor Català (requisit 
previ per poder realitzar l’acord de concessió administrativa del terreny en favor del 
CatSalut).

El CatSalut va recordar, mitjançant un escrit d’octubre de 2014 adreçat a l’Ajun-
tament, la necessitat que aquest informés de l’aprovació definitiva i la inscripció del 
pla de reparcel·lació de l’esmentat polígon, i també del posterior acord plenari en 
què s’efectués la cessió en domini dels terrenys, lliures de càrregues i gravàmens, 
en favor del CatSalut. Acomplerts aquests requisits es podria procedir a l’encàrrec 
del projecte de construcció del nou centre.

Al llarg de 2015 l’Ajuntament va anar resolent les qüestions que restaven pen-
dents per tal de poder formalitzar un compromís que permetés al Catsalut l’encàrrec 
del corresponent projecte. Des del CatSalut i l’àmbit Metropolità de la Regió Sani-
tària Barcelona es van mantenir contactes amb l’Ajuntament per facilitar i agilitar 
el procés.
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L’Ajuntament va enllestir els tràmits necessaris i en va donar trasllat de la docu-
mentació patrimonial al CatSalut. Aquest procés finalitzà el mes d’octubre de 2015. 
Una vegada resolts els aspectes patrimonials, es possibilitava que el CatSalut encar-
regués la redacció del projecte i el director del CatSalut, en data 24 de novembre de 
2015, va resoldre autoritzar a Infraestructures de la Generalitat, SAU per encarregar 
la redacció del projecte de construcció del nou CAP de Premià de Dalt.

Acomplint l’encàrrec del CatSalut, el passat mes de desembre (DOGC de 18 de 
desembre de 2015) Infraestructures de la Generalitat va licitar la contractació dels 
serveis per a l’assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la 
posterior direcció d’obra de la construcció del CAP Cotet, de Premià de Dalt (clau: 
CAP-15346). Es preveu que la resolució de la licitació es realitzi en el mes de març 
de 2016.

El pressupost de licitació és de 216.321,00 EUR (sense IVA) i el termini d’execu-
ció de la redacció del projecte és de 5 mesos.

Una vegada es disposi del projecte es podran iniciar les gestions per incloure 
l’execució de les obres de construcció del CAP en la programació d’Infraestructures 
de la Generalitat, mitjançant la seva inclusió en un proper programa econòmic fi-
nancer (PEF). La previsió de duració de les obres de construcció és d’uns 18 mesos, 
als quals s’han d’afegir altres 3 mesos per a l’equipament del centre. Cal assenyalar 
que aquest calendari estimat resta subjecte als diferents escenaris pressupostaris 
dels propers exercicis.

Barcelona, 6 de maig de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encarregat de la 
redacció del projecte executiu del centre d’atenció primària del barri 
de Santa Anna, de Premià de Dalt (Maresme)
314-00976/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26714 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00975/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini de 
construcció del centre d’atenció primària del barri de Santa Anna, de 
Premià de Dalt (Maresme)
314-00977/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26714 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00975/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la redacció del 
projecte executiu del centre d’atenció primària del barri de Santa 
Anna, de Premià de Dalt (Maresme)
314-00978/11

Proponent: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26714 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00975/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la denúncia dels 
professionals sanitaris de les Terres de l’Ebre amb relació a les 
urgències mèdiques
314-01067/11

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26715 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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 de 314-01067/11 a 
314-01070/11 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.

Des del Departament de Salut es desmenteix que hi hagi un cap perill potencial 
per als pacients que pateixen una urgència mèdica al territori de les Terres de l’Ebre, 
tal com planteja la pregunta escrita formulada.

Algunes de les evidències que ho demostren són:
– L’existència d’una amplia xarxa d’atenció primària a tot el territori que amb 

11 equips d’atenció primària distribuïts en 21 centres d’atenció primària (CAP) i 22 
consultoris locals, que asseguren l’atenció sanitària de proximitat i immediata en 
tot el territori.

– Es disposa d’atenció continuada 24h/dia, 364 dies/any, en els següents CAP:
a. Comarca del Montsià: CAP Sta. Bàrbara, CAP Ulldecona, CAP La Sénia, 

CAP Alcanar i CAP Sant Carles de la Ràpita.
b. Comarca del Baix Ebre: CAP Deltebre, CAP Temple (Tortosa), CAP l’Ametlla 

de Mar i CAP l’Aldea.
c. Comarca de la Terra Alta: CAP Gandesa i CAP Horta de Sant Joan.
d. Comarca de la Ribera d’Ebre: Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (integra 

l’atenció continuada dels CAP Móra d’Ebre, Móra la Nova) i CAP Flix.
– Els hospitals d’aguts Verge de la Cinta (Tortosa), Comarcal d’Amposta, Co-

marcal de Móra d’Ebre i Clínica Terres de l’Ebre (Tortosa) també estan a total dis-
posició dels ciutadans de les Terres de l’Ebre en tot moment, 24h/dia, 365 dies/any, 
i complementen l’atenció de proximitat que s’ofereix als CAP.

– 25 noves i modernes unitats de transport sanitari urgent –21 de suport vital bà-
sic (SVB), 3 de suport vital avançat (SVA) i 1 un vehicle d’intervenció ràpida (VIR)– 
amb més personal sanitari i tecnologia electromèdica de darrera generació, coordi-
nat pel Servei d’Emergències Mèdiques (SEM - 061/112), des de l’edifici 112 situat 
a l’autovia Tarragona-Reus, i un helicòpter medicalitzat, asseguren la mobilització i 
reforcen els recursos sanitaris allà on no arriben els dispositius locals.
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– Amb la implementació dels codis infart agut de miocardi –IAM– (amb la uni-
tat d’hemodinàmica situada a l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona), ic-
tus, politraumatisme, risc de suïcidi i sèpsia greu, es marquen les pautes d’actuació 
i temps de resposta en les malalties i situacions de major gravetat.

En resum, es considera tots aquests recursos i mesures a disposició dels ciuta-
dans de Terres de l’Ebre, que són els dispositius assistencials necessaris i suficients 
per minimitzar al màxim possible l’impacte de situacions vitals urgents.

Cal aclarir que contràriament al que exposa la pregunta escrita formulada, els 
municipis d’Ulldecona, La Sénia i Alcanar, disposen, cadascun, d’una ambulància 
les 24 hores els 365 dies.

La població assignada i els recursos sanitaris existents a la Regió Sanitària Ter-
res de l’Ebre es mostra en els documents annexos.

Barcelona, 6 de maig de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de 
vehicles de transport sanitari a les Terres de l’Ebre
314-01068/11

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26715 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01067/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que només hi 
hagi una ambulància per a la població de referència d’Ulldecona, la 
Sénia i Alcanar (Montsià)
314-01069/11

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26715 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01067/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
sanitaris disponibles a les Terres de l’Ebre
314-01070/11

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26715 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01067/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el catàleg de 
prescripció infermera per al personal mancat de l’acreditació 
pertinent
314-01253/11

Proponent: Inés Arrimadas García, juntament amb un altre diputat del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26716 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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 de 314-01253/11 a 
314-01255/11 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.

Des del Departament de Salut s’ha presentat un recurs contenciós administratiu 
davant el Tribunal Suprem contra el Reial decret 954/2015, de 23 d’octubre, pel qual 
es regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes 
sanitaris d’ús humà per part dels infermers. Aquest Reial decret estatal, tant per 
raons procedimentals com de contingut, incorre en infraccions normatives determi-
nants de nul·litat. S’ha demanat la suspensió cautelar, en concret, de dos dels seus 
articles: el 2.2 i el 3.2, que són els dos articles de l’esmentat Reial decret que no per-
meten als professionals d’infermeria dispensar medicaments sense autorització del 
metge i que no permeten l’acreditació per la prescripció autònoma.

Actualment s’està en el procés d’elaboració del text d’un projecte de decret català 
sobre la indicació autònoma i la prescripció col·laborativa. Així mateix, s’ha previst 
un paquet de mesures per resoldre amb celeritat la situació d’inseguretat jurídica en 
que es troba el col·lectiu d’infermeres i infermers.

El conseller de Salut s’ha reunit amb els representats del Consell de Col·legis 
d’Infermeres i Infermers de Catalunya i ha manifestat públicament a diferents mit-
jans de comunicació el seu compromís per donar seguretat jurídica a les infermeres 
i infermers en l’exercici de les seves funcions.

Finalment, les competències adquirides pels professionals d’infermeria en la seva 
formació universitària són idèntiques, i amb el mateix nombre de crèdits ECTS, a 
les que Reial decret 954/2015 pretén acreditar. Per tant, aquesta formació és del tot 
innecessària i inadequada, atès que s’estaria acreditant a les infermeres i els infer-
mers en unes competències que ja els han estat acreditades anteriorment pel Minis-
teri d’Educació, Cultura i Esport.

Barcelona, 6 de maig de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la defensa de la 
prescripció infermera catalana
314-01254/11

Proponent: Inés Arrimadas García, juntament amb un altre diputat del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26716 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01253/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències 
de l’entrada en vigor del Reial decret 945/2015, que regula la 
prescripció infermera de medicaments i productes sanitaris
314-01255/11

Proponent: Inés Arrimadas García, juntament amb un altre diputat del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26716 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01253/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació i 
el suport que reben les persones que tenen fills amb trastorn 
d’espectre autista
314-01392/11

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26792 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01392/11 us in-
formo del següent:

El 16 de juliol de 2013 es va aprovar per Acord de Govern el Pla d’Atenció In-
tegral a les Persones amb Trastorns de l’Espectre Autista (TEA). L’abordatge de 
l’autisme i altres trastorns relacionats, requereix necessàriament d’una atenció inte-
gral que comporta la intervenció de diferents equips, sanitaris, educatius i socials. 
Aquest pla es va elaborar fruit de la voluntat i el treball conjunt de tres departa-
ments, Treball, Afers Socials i Famílies, Ensenyament i Salut i com a resultat del 
treball realitzat, Catalunya disposa avui d’aquest Pla integral, consensuat entre pro-
fessionals de les diferents xarxes d’atenció –social, educativa i sanitària–, de dife-
rents especialitats i disciplines.

El Pla TEA contempla la intervenció familiar dins els diversos serveis que ha 
d’incloure l’atenció als TEA, tant en la fase d’avaluació, com en la d’intervenció. 
El Pla considera a la família com a part cabdal en el procés global de valoració del 
pacient i destaca que comptar amb la família és essencial en el disseny d’estratè-
gies d’intervenció adequades. El pla també recomana l’ús de diferents entrevistes i 
qüestionaris per valorar tant el clima familiar, com el nivell d’estrès parental. A més 
a més, en l’annex 4 del citat pla, s’aborda tot l’aspecte de l’acolliment familiar i es 
destaca la necessitat que tenen les famílies de rebre suport durant tot el procés, des 
de rebre la informació i orientació adequada fins a disposar dels dispositius terapèu-
tics, d’esplai i de descans necessaris. També cal destacar que per la posada en marxa 
del pla es va potenciar la creació d’unitats funcionals (UF) TEA en el territori, en-
tre els diferents objectius de les UF està el desenvolupament d’espais de seguiment 
i suport a les famílies.

Paral·lelament a la presentació del pla TEA, des del Departament de Salut és va 
elaborar el contingut sobre TEA, que està disponible per a la ciutadania en la pàgina 
web d’aquest Departament a l’enllaç http://canalsalut.gencat.cat/ca/ on en un format 
clar i entenedor s’informa a la ciutadania sobre la descripció general, les causes, els 
símptomes, les senyals d’alarma i el tractament, dels TEA, alhora que també facilita 
tota una sèrie d’enllaços d’interès especial i d’associacions internacionals, nacionals 
i locals relacionades amb el TEA.

http://canalsalut.gencat.cat/ca
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Cal destacar també que el Departament de Salut, mitjançant el Pla director de 
salut mental i addiccions, sempre s’ha promocionat el treball conjunt amb les asso-
ciacions de familiars i afectats. En aquest sentit aquest Pla director manté una rela-
ció estreta amb les principals associacions de familiars de pacients amb TEA com 
són Aprenem i Teadir, i ha realitzat diverses reunions amb els responsables de les 
mateixes. Totes dues associacions formen part del Consell Consultiu de Pacients de 
Catalunya que és l’òrgan assessor que representa les entitats de pacients davant de 
l’Administració catalana i que permet donar veu als pacients.

A través d’aquest òrgan, les entitats adherides poden proposar aquelles iniciati-
ves que considerin oportunes i també permet la participació en el procés d’elabora-
ció de polítiques de salut. Aquest òrgan, creat l’octubre de 2012, garanteix una in-
formació fiable, concreta, transparent i directa entre l’Administració i els ciutadans, 
ja que suposa un canal d’informació, assessorament i participació.

Barcelona, 6 de maig de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’aules 
d’acollida per als menors immigrants a Barcelona
314-02295/11

Proponent: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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 la pregunta parlamentària 314-02295/11 us in-
formo del següent:

El curs 2015-2016 hi ha 168 aules d’acollida en els centres educatius públics i 
privats concertats de la ciutat de Barcelona.

El nombre d’alumnes de les aules d’acollida dels centres educatius de Barcelona 
el curs 2014-2015 va ser de 3.281, dels quals 1.207 tenien el castellà com a llengua 
materna.

Barcelona, 2 de maig de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles 
i instituts públics amb jornada compactada el curs 2015-2016
314-02451/11

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26587 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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 314-02451/11, 314-
02452/11, 314-02453/11, 314-02454/11, 314-02455/11, 314-03526/11, 314-03527/11, 
314-03528/11 i 314-03529/11 us informo del següent: 
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Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Annex, us trameto, la relació de centres educatius que tenen establert un horari 
singular amb jornada continua a Catalunya.

També us informo de la resposta del Govern les preguntes parlamentàries 314-
02298/11, 314-02178/10, 314-02179/10 i 314-02180/11: 

El Departament d’Ensenyament va crear el curs 2012-2013 un grup de treball 
per tal d’identificar i analitzar les mesures implementades en l’àmbit d’organització 
pedagògica, en l’àmbit de l’organització i gestió de centre, i en l’àmbit de l’orga-
nització familiar i de l’entorn. Les principals conclusions que s’extreuen de l’estudi 
elaborat son les següents: 

– L’absentisme de l’alumnat ha disminuït a nivell general.
– Una millora en la convivència escolar del centre, amb una disminució de con-

flictes dins d’aquest. Aquest a esdevingut el guany més rellevant que ha comportat la 
implementació de la jornada contínua.

– La comunitat escolar, es a dir, famílies, alumnat i personal docent valoren molt 
positivament la implementació de la jornada contínua al cap d’un curs de la seva 
aplicació.

Pel que fa a l’oferta d’activitats en horari extraescolar, els centres han programat 
activitats diverses: 

– La organització d’activitats en el propi centre encaminades al reforç escolar 
per aquell alumnat amb dificultats, o bé organització d’activitats d’estudi, per tot 
l’alumnat en general, en matèries concretes: Estudi assistit, biblioteca oberta, espais 
d’estudi en grup, reforç dels idiomes.

– El Programa Èxit-1, de reforç escolar.
– Activitats culturals, esportives i de lleure que organitzen els propis centre i les 

AMPA.
– Coordinació del Consorci d’Educació de Barcelona amb els districtes de la 

ciutat, i l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament per dur a terme el Projecte convivim es-
portivament, i coordinació amb la Direcció de Joventut per donar suport als centres 
amb població més desafavorida a través dels punts JIP.

– Organització d’activitats diverses en entitats i equipaments dels barris (musi-
cals, idiomes, esportives).

– Les activitats es duen a terme amb recursos del Consorci d’Educació de Barce-
lona, amb recursos dels propis centres, i amb la col·laboració d’entitats i Associaci-
ons de Mares i Pares d’Alumnes, dels centres en qüestió.

El servei de menjador per a l’alumnat dels centres educatius que tenen un hora-
ri singular amb jornada contínua, es presta quan es sol·licita i s’ofereix en el propi 
centre, o en un centre proper mitjançant un acord entre ambdós centres.

Amb la voluntat de garantir un resposta adequada a les situacions en què es 
detecti una alimentació deficient i/o inadequada de l’alumnat, l’Institut Municipal 
de Serveis Socials i el Consorci d’Educació de Barcelona han posat en funciona-
ment un protocol en el que s’estableix que l’Institut de Serveis Socials assumeix el 
compromís de garantir que tots els alumnes que presentin alguna dificultat tinguin 
coberta la necessitat bàsica d’alimentació, i determina el procediment que han de 
seguir els centres educatius quan detectin alguna situació d’alimentació deficient i/o 
inadequada en el seu alumnat, garantint una comunicació el més àgil possible amb 
els professionals dels Serveis Socials i que aquests puguin valorar la necessitat d’ac-
tivar algun tipus d’ajut de suport a la família en qüestió.
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Pel curs 2016-2017 no s’ha autoritzat cap centre nou de secundària perquè faci 
la jornada contínua. Al mes de maig s’iniciarà el procés perquè els centres que te-
nen un horari singular amb jornada contínua puguin demanar la pròrroga d’aquest.

El seguiment que es fa als centres educatius amb la jornada contínua té en comp-
te principalment: 

– El consens que la mesura ha tingut en la comunitat educativa, especialment pel 
que fa a les famílies i a la representació de l’administració local.

– Avaluació dels indicadors referits a la millora dels resultats acadèmics, dismi-
nució de l’absentisme, millora del clima escolar i participació de l’alumnat en acti-
vitats educatives a les tardes.

– Adequació del marc horari lectiu a les prescripcions curriculars establertes, 
que corresponen a 30 hores lectives setmanals per a l’alumnat.

– Adequació del marc horari per tal d’assegurar l’obertura del centre un mínim 
de dues tardes amb activitats adreçades a l’alumnat, tant en el marc acadèmic com 
en el marc del lleure educatiu.

– Adequació del marc horari del professorat per al correcte desenvolupament i 
aprofitament de les reunions de coordinació d’equips docents i d’altres reunions per 
assegurar l’atenció a les famílies, en una tarda setmanal com a mínim.

Els criteris que han de tenir en compte les Direccions dels Serveis Territorials 
d’Ensenyament o la Gerència del Consorci d’Educació de Barcelona en relació a les 
noves sol·licituds de jornada contínua en centres d’educació infantil i primària per al 
període 2016-2019 són els següents: 

1. El grau de consens que la mesura té en la comunitat educativa de centre, espe-
cialment pel que fa a les famílies i a la l’administració local: 

– Acord de les famílies i l’AMPA en un 80% com a mínim (establint un procés 
que garanteixi la participació en la consulta).

– Acord del 80% dels membres del Consell Escolar del centre educatiu.
– Acord de l’Alcalde o Alcaldessa, del plenari de l’Ajuntament o de districte: que 

en tinguin coneixement i manifestin el seu acord per tal de tenir-ho en compte en 
l’organització de les activitats extraescolars, el transport escolar, les beques menja-
dor...

2. La planificació escolar: 
– Les necessitats del serveis de transport i menjador escolar, així com el possible 

impacte econòmic que pot suposar l’aplicació de la mesura.
– Les distàncies i la complexitat dels desplaçaments (escoles rurals, zones esco-

lars rurals o centres de nuclis allunyats). Si és possible que es pugui compartir el 
transport amb un institut.

– Que la mesura no interfereixi en les activitats que ja es feien (sortides, excursi-
ons, colònies, festes escolars...).

– Que es propiciï la cohesió social del centre i el compromís amb la millora dels 
resultats educatius (zones amb necessitats específiques per eradicar l’absentisme, 
donar més oportunitats als infants...).

3. L’adequació del marc horari lectiu a les prescripcions curriculars establertes: 
– La durada de les sessions lectives del matí de l’alumnat dels ensenyaments 

d’educació infantil i primària no pot ser inferior a un total de 25 hores setmanals.
– Del professorat: durant l’horari escolar (migdia i tarda), hi haurà mestres a 

l’escola. L’horari del personal docent s’ha d’adequar pel correcte desenvolupament i 
aprofitament de les reunions de coordinació, reunions d’equips docents i d’altres reu-
nions per tal d’assegurar l’atenció a les famílies tant en horari de matí com de tarda.

– Assegurar l’obertura del centre a les tardes amb activitats adreçades a l’alum-
nat. Caldrà valorar, per part de la Direcció dels Serveis Territorials d’Ensenyament, 
l’exempció del compliment d’aquest punt en relació al context geogràfic del centre i 
les circumstàncies de transport de l’alumnat.
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4. Tenir en compte les situacions socials dels alumnes: 
– Que no es desatenguin les situacions dels alumnes en cap cas.
– Que es vetlli per l’equitat (absentisme, menjador, extraescolars...).
– Que propiciï la cohesió social del centre i el compromís amb la millora dels 

resultats educatius (zones amb necessitats específiques per eradicar l’absentisme, 
donar més oportunitats als infants...).

– Que sigui una proposta d’interès social del centre pels alumnes i per les seves 
famílies.

Barcelona, 3 de maig de 2016
Meritxell Ruiz Isern, consellera d’Ensenyament

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles 
i instituts concertats amb jornada compactada el curs 2015-2016
314-02452/11

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26587 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02451/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte educatiu, 
econòmic i social de la jornada compactada en les famílies
314-02453/11

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26587 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02451/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió del 
nombre de beques de menjador necessàries en les escoles i els 
instituts amb jornada compactada
314-02454/11

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26587 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02451/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’incrementar el nombre de centres educatius amb jornada 
compactada
314-02455/11

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26587 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02451/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’escoles 
concertades que segreguen els alumnes per sexes
314-02456/11

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26588 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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 314-02456/11 314-
02457/11, 314-02458/11 i 314-02459/11

us informo del següent:
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 

assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El nombre de centres privats concertats amb educació diferenciada el curs es-
colar 2015-2016 a Catalunya és de quinze, i un centre privat d’ensenyament bàsic i 
artístic, amb conveni amb la Generalitat de Catalunya, que cobreix una part de les 
despeses de personal.

La durada d’aquests concerts educatius és de 4 cursos escolars en els ensenya-
ments d’educació infantil de segon cicle i d’educació secundària obligatòria, i de 6 
cursos escolars en els ensenyaments d’educació primària. I la vigència en els ensenya-
ments d’educació infantil de segon cicle i en els ensenyaments d’educació secundària 
obligatòria és fins a la fi del curs escolar 2017-2018, i en els ensenyaments d’educació 
primària és fins a la fi del curs escolar 2019-2020.

Annex, us trameto, la despesa del Departament d’Ensenyament corresponent al 
concert educatiu dels centres privats concertats amb educació diferenciada i la seva 
distribució pressupostària.

Barcelona, 3 de maig de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Par-
lament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
destinat a concertar escoles que segreguen els alumnes per sexes
314-02457/11

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26588 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02456/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució del 
pressupost públic per a concerts educatius
314-02458/11

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26588 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02456/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de 
l’increment de concerts educatius en el darrer exercici pressupostari
314-02459/11

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26588 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02456/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies que té 
previst de tancar el curs 2016-2017 als centres escolars públics i 
concertats dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament 
del Baix Llobregat
314-02460/11

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26589 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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 314-02460/11, 314-
02461/11, 314-02462/11, 314-02463/11, 314-02464/11, 314-02465/11, 314-02466/11, 
314-02467/11, 314-02468/11 i 314-02469/11

us informo del següent:
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 

assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
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El Departament d’Ensenyament ajusta el nombre de grups de l’oferta educativa 
d’acord amb l’establert a l’article 44 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, 
en el marc de les Taules Mixtes de Planificació Territorials on hi estan represen-
tants els diferents ajuntaments, tenint en compte les sol·licituds de llocs escolars que 
el Departament d’Ensenyament ha rebut en el procés d’admissió d’alumnat pel curs 
2016-2017 i les projeccions demogràfiques, per garantir les necessitats d’escolaritza-
ció que ha de satisfer el Servei d’Educació de Catalunya.

Barcelona, 4 de maig de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies que té 
previst de tancar el curs 2016-2017 als centres escolars públics i 
concertats dels Serveis Territorials de Barcelona Comarques del 
Departament d’Ensenyament
314-02461/11

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26589 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02460/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies que té 
previst de tancar el curs 2016-2017 als centres escolars públics 
i concertats dels Serveis Territorials de la Catalunya Central del 
Departament d’Ensenyament
314-02462/11

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26589 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02460/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies que té 
previst de tancar el curs 2016-2017 als centres escolars públics 
i concertats dels Serveis Territorials de Girona del Departament 
d’Ensenyament
314-02463/11

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26589 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02460/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies que té 
previst de tancar el curs 2016-2017 als centres escolars públics 
i concertats dels Serveis Territorials de Lleida del Departament 
d’Ensenyament
314-02464/11

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26589 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02460/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies que té 
previst de tancar el curs 2016-2017 als centres escolars públics i 
concertats dels Serveis Territorials del Maresme - Vallès Oriental del 
Departament d’Ensenyament
314-02465/11

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26589 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02460/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies que té 
previst de tancar el curs 2016-2017 als centres escolars públics i 
concertats dels Serveis Territorials de Tarragona del Departament 
d’Ensenyament
314-02466/11

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26589 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02460/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies que té 
previst de tancar el curs 2016-2017 als centres escolars públics 
i concertats dels Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre del 
Departament d’Ensenyament
314-02467/11

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26589 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02460/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies que té 
previst de tancar el curs 2016-2017 als centres escolars públics 
i concertats dels Serveis Territorials del Vallès Occidental del 
Departament d’Ensenyament
314-02468/11

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26589 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02460/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies que té 
previst de tancar el curs 2016-2017 als centres escolars públics i 
concertats dels districtes del Consorci d’Educació de Barcelona
314-02469/11

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26589 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02460/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’emplaçament 
alternatiu de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona
314-02575/11

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26590 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02575/11 us in-
formo del següent:

El Departament d’Ensenyament no té previst canviar la ubicació de l’Escola Ofi-
cial d’Idiomes de Tarragona.

Barcelona, 3 de maig de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pla estratègic de 
recerca, innovació i transferència agroalimentària 2013-2020
314-02581/11

Proponent: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26860 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02581/11 us in-
formo del següent:

El Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència (R+I+T) agroalimentària 
de Catalunya 2013-2020 va ser aprovat per Acord del Govern de 18 de juny de 2013 
amb l’objectiu de millorar la governança del sistema de R+D+I en tots els àmbits i 
establir mecanismes de coordinació i cooperació eficaços entre les administracions 
que actuen en R+D+I, inclòs l’àmbit agroalimentari, per tal de consolidar-lo com 
un dels sectors estratègics de l’economia catalana. El Pla, definit amb una àmplia 
participació de tots els actors involucrats, ha permès establir un full de ruta per tal 
d’impulsar la innovació i la competitivitat del sector agroalimentari.

Alguns indicadors
La memòria d’actuacions de l’any 2014 conté informació sobre les 67 actuacions 

que la Generalitat de Catalunya va executar durant el primer any de vigència del 
Pla estratègic R+I+T en l’àmbit de la R+D+I agroalimentària. D’entre les actuacions 
realitzades, destaquem la inclusió del sector agroalimentari a l’estratègia catalana 
d’especialització intel·ligent RIS3CAT; la definició de l’estratègia d’innovació del 
Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020; la constitu-
ció del Consell Català de la Innovació Agroalimentària; i l’habilitació d’un web del 
Pla estratègic de R+I+T agroalimentària al portal RuralCat que recull informació i 
serveis d’interès per a tots els agents vinculats a la recerca, la innovació i la transfe-
rència tecnològica de l’àmbit agrari, agroalimentari i forestal de Catalunya.

La creació del Consell Català de la Innovació Agroalimentària
Creat pel Decret 109/2014, de 22 de juliol, del sistema de formació, transferència 

tecnològica i innovació en el sector agroalimentari a Catalunya, en el marc del Pla 
estratègic R+I+T, amb l’objectiu de fer el seguiment dels plans i programes referents 
a la formació, a la transferència tecnològica i a la innovació en l’àmbit agroalimen-
tari i del medi natural de Catalunya, avaluar-ne l’impacte i vetllar pel compliment 
del Pla estratègic R+i+T. En formen part representants del DARP, representants dels 
departaments competents en matèria d’ensenyament, de recerca i d’innovació i em-
presa, l’IRTA, les organitzacions professionals agràries, la Federació de Coopera-
tives Agràries de Catalunya, les associacions empresarials, les organitzacions sin-
dicals i les universitats catalanes que imparteixen formació i realitzen recerca en 
l’àmbit agroalimentari.

La Xarxa d’innovació agroalimentària i rural de Catalunya
Creada pel Decret 109/2014, com al principal instrument de difusió de resultats 

de les iniciatives i projectes innovadors en l’àmbit agroalimentari, tenint per finalitat 
afavorir el treball col·laboratiu.

Ajuts a la innovació dins del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 
2014-2020

El Programa de desenvolupament rural de Catalunya preveu una mesura d’ajuts 
destinats a la Cooperació per a la innovació, a través de la creació i el funcionament 
dels Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de pro-
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ductivitat i sostenibilitat agrícoles. Aquests ajuts incentiven el plantejament i redac-
ció de projectes d’innovació de Grups Operatius i la realització de projectes pilot 
innovadors. S’ha dotat d’un pressupost total de 17 milions d’euros.

Catalunya ha estat una de les primeres regions europees a desenvolupar la me-
sura de cooperació per a la innovació. La convocatòria que va publicar el DARP a 
l’agost de 2015 d’ajuts a la creació i funcionament de Grups Operatius va ser la pri-
mera a nivell de tot l’Estat, i ha tingut una important acceptació per part del sector. 
En aquesta convocatòria, s’han aprovat 42 sol·licituds d’ajut per un valor total de 
3.500.000 €, 19 de les quals per a la creació de grups operatius (ajuts per al plante-
jament i redacció de projectes) i 23 sol·licituds per a la realització de projectes pilot 
innovadors.

Estratègia RIS3CAT
La RIS3CAT és l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel-

ligent de Catalunya aprovada pel Govern el 4 de febrer de 2014, resultat de més 
d’un any de treball interdepartamental, i s’emmarca en l’estratègia Catalunya 2020 
(ECAT 2020), com a full de ruta del Govern per reactivar l’economia i reorientar 
el sector productiu cap a un model econòmic més intel·ligent, més sostenible i més 
integrador. La indústria alimentària s’ha identificat com a un dels set àmbits secto-
rials líders de Catalunya.

La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa les Comunitats RIS3CAT, una 
estratègia pionera a Europa que transformarà el teixit empresarial català fins al 
2020. Es tracta de la concreció pràctica de l’estratègia per a l’especialització intel-
ligent RIS3CAT, aprovada l’any passat pel Govern català d’acord amb les directius 
marcades per la Unió Europea amb l’Estratègia Europa 2020. De les 13 comunitats 
presentades, 3 són de l’àmbit agroalimentari:

– Dinamització i estructuració d’una comunitat Ris3cat en l’àmbit de l’alimentació.
– Comunitat de tecnologia de la producció agroalimentària.
– Comunitat Ris3 cat de gastronomia.

Secretariat tècnic pel desenvolupament del Pla estratègic de Recerca, Innovació i 
Transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020

El secretariat tècnic del Pla Estratègic R+T+I, format per representants del 
DARP, l’IRTA, la UdL, ACCIÓ i la Direcció General de Recerca, del Departament 
d’Empresa i Coneixement, i es reuneix semestralment per compartir estratègies i 
informar i valorar les actuacions previstes i executades del Pla.

Altres actuacions

Pla Anual de Transferència Tecnològica del sector agroalimentari
En l’edició del PATT 2014 es van realitzar 601 jornades tècniques de transferèn-

cia de coneixements amb una assistència total de 27.884 persones.
En l’edició PATT 2015 s’han realitzat 665 jornades, amb una assistència de 

31.175 persones.

Programa de Doctorats Industrials
S’han implementat accions per difondre i incentivar el Programa de Doctorats 

Industrials al sector agroalimentari. El programa incentiva projectes de recerca es-
tratègics on el doctorand/a desenvoluparà la seva formació investigadora en l’em-
presa interessada, en col·laboració amb una universitat.

Beques Davis
Dins el Programa Beques Balsells-Generalitat, s’ha inclòs al 2015 un conveni de 

col·laboració entre la Balsells Foundation i la University of California, Davis (UC, 
Davis) creant una beca per realitzar estudis de postgrau en l’àmbit de les ciències 
agrícoles, cofinançada per la Fundació, i els Departaments d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació i d’Empresa i coneixement.
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En conseqüència, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimenta-
ció valora molt positivament l’execució del Pla Estratègic de Recerca, Innovació i 
Transferència Agroalimentària de Catalunya.

Barcelona, 11 de maig de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-

tació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els alumnes que 
es van preinscriure a primer d’ESO segons els diversos barems de 
puntuació
314-02628/11

Proponent: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26591 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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 314-02628/11, 314-
02629/11 i 314-02630/11 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

En les normes de preinscripció i matricula d’alumnes als centres del Servei 
d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments 
sostinguts amb fons públics per al curs 2016-2017, s’incorpora una novetat en els 
criteris que s’al·leguen en la sol·licitud de preinscripció.

D’acord amb la normativa establerta l’adscripció entre centres públics d’educa-
ció primària i d’educació secundària garanteix la continuïtat educativa als alumnes, 
i un dels criteris per a prioritzar l’accés a un centre és tenir-hi germans o germanes 
escolaritzats.

Fins ara es consideraven centres únics a efectes de preinscripció tots aquells cen-
tres adscrits entre sí, per la qual cosa, la prioritat d’accés s’atorgava tant si el germà 
o germana estava realment escolaritzat o escolaritzada en el centre en qüestió o en 
algun altre dels centres adscrits. En el procés de preinscripció per al curs 2016-2017 
només s’atorga la puntuació corresponent a l’existència de germans escolaritzats 
quan l’adscripció és d’una única escola a un únic institut. D’aquesta manera s’acon-
segueix que en casos d’adscripció múltiple –de diverses escoles a diversos instituts– 
l’existència de germans en el centre només atorgui prioritat per a l’accés a aquell 
centre en concret. És a dir, en els casos d’adscripció múltiple només es valorarà el 
criteri de 40 punts per germà o germana escolaritzat quan estiguin escolaritzats en 
el centre on es sol·licita l’accés.

Barcelona, 3 de maig de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Par-
lament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’efecte en les 
famílies amb fill únic de l’aplicació dels barems de puntuació per a la 
preinscripció a primer d’ESO
314-02629/11

Proponent: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26591 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02628/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
fills únics a les escoles concertades i a les escoles públiques
314-02630/11

Proponent: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26591 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02628/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos 
d’assetjament escolar del 2015
314-03378/11

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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 314-03378/11, 314-
03379/11, 314-03380/11, 3141-03381/11, 314-03382/11, 314-03383/11, 314-03384/11, 
314-03385/11 i 314-03386/11 us informo del següent: 

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El Departament d’Ensenyament planteja l’elaboració del Projecte de convivència 
com un instrument on es reflecteixen les accions que el centre docent desenvolupa 
per capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i 
la gestió positiva de conflictes. En aquest sentit, es posa a l’abast de tots els centres 
educatius una aplicació informàtica amb elements de diagnosi, orientacions i recur-
sos. El curs 2014-2015 el Departament d’Ensenyament va ser coneixedor de 34 ca-
sos d’assetjament escolar en els centres educatius de Catalunya.

El protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament entre iguals 
elaborat pel Departament d’Ensenyament fa referència a diferent motius d’assetja-
ment entre els qual es troben el motius sexuals, racials o homòfobs, i les orientacions 
i actuacions que estableixen en els diferents nivells de prevenció, detecció i inter-
venció, són genèriques.
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El Departament d’Ensenyament ha elaborat, en el marc dels Protocols per la mi-
llora de la convivència, un protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront si-
tuacions d’odi i discriminació, què contempla diferents situacions de discriminació 
per raó d’homofòbia, discapacitat, racisme i sexisme. Aquest protocol es troba en 
fase de revisió per tal d’ampliar-lo amb situacions discriminatòries dirigides contra 
persones transgèneres.

El protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament entre iguals 
elaborat pel Departament d’Ensenyament contempla l’assetjament escolar com un 
conflicte greu, i implica la incoació d’un expedient disciplinari i la consegüent apli-
cació d’una sanció a la persona o persones infractores, d’acord amb la normativa 
establerta. Així mateix, el protocol recull la possibilitat d’una mediació entre els 
alumnes implicats com una estratègia de reparació o reconciliació, i sempre que el 
centre consideri convenient.

Els centres educatius, en el marc de l’autonomia de centres, disposen de les da-
des corresponents a les mesures correctores o de resolució de que han aplicat quan 
s’ha produït un conflictes. En els casos més greus s’han aplicat les mesures establer-
tes en la legislació vigent sobre la infància i l’adolescència.

El Departament d’Ensenyament posa a l’abast del personal docent formacions 
telemàtiques «Projecte de Convivència» i «Educar en la gestió positiva dels conflic-
tes», en les que s’aprofundeix, entre d’altres temes en el protocols per a la millora de 
la convivència escolar. D’altra banda, el Departament d’Ensenyament ha establert 
un conjunt de línies de formació permanent que tenen com a objectiu donar respos-
ta a les necessitats de formació dels centres educatius i dels docents. Aquesta for-
mació proposada, es prioritza, complementa o adapta a cada territori, d’acord amb 
les seves característiques específiques, definint els Plans de Formació de Zona. En 
el marc d’aquests plans, també s’ofereixen formacions sobre la gestió positiva dels 
conflictes.

El protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament entre iguals 
contempla que tant l’alumne que ha assetjat com el que ha estat assetjat pugui tenir 
suport terapèutic. Són els Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica els 
que fan la valoració i la derivació de l’alumnat susceptible de necessitar suport psi-
coterapèutic al Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ).

El protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament entre iguals 
contempla que l’alumne que ha estat assetjat pugui recuperar la seva autoestima, 
l’autoconfiança i millorar la capacitat de gestió de les relacions socials mitjançant 
la realització d’activitats d’educació emocional i programes de competència social. 
Ara bé, atès l’establert en el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres 
educatius, cada centre pot planificar i dur a terme aquest tipus d’activitats d’acord a 
les seves necessitats i, a més, serà el propi centre amb l’assessorament de l’orienta-
dor/a i del professional de l’EAP qui valorarà si aquesta mesura és la més adequada 
per a cada alumne.

El protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament entre iguals 
també contempla que l’alumne que ha assetjat un company o companya pugui parti-
cipar en programes de competència social i en tècniques de resolució de conflictes. 
Cada centre pot planificar i dur a terme aquest tipus programes i d’activitats d’acord 
a les seves necessitats, i serà el propi centre amb l’assessorament de l’orientador/a i 
del professional de l’EAP qui valorarà si aquesta mesura és la més adequada per a 
cada alumne.

Actualment s’estan actualitzant els continguts del protocol de prevenció, detecció 
i intervenció enfront l’assetjament entre iguals, amb la introducció, entre d’altres, de 
les pràctiques restauratives com una estratègia que permet prevenir, detectar, gestio-
nar i resoldre les situacions de conflicte o problemes per tal de millorar la convivèn-
cia i reforçar els vincles afectius entre les persones afectades en aquestes situacions. 
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Així mateix, s’està procedint a l’actualització d’altres protocols relacionats, com el 
de ciberassetjament o conflictes greus.

També us informo que els centres privats concertats estan obligats ha complir 
tota el que la normativa vigent estableix al respecte.

Barcelona, 6 de maig de 2016
Meritxell Ruiz Isern, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la diferenciació de 
les causes de l’assetjament escolar
314-03379/11

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03378/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
correctives o de resolució de conflictes aplicades en casos 
d’assetjament escolar
314-03380/11

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03378/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació dels 
professors en resolució de conflictes
314-03381/11

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03378/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport terapèutic 
als alumnes assetjadors i als alumnes assetjats
314-03382/11

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03378/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
víctimes d’assetjament escolar que han participat en activitats 
d’educació emocional i en programes de competència social
314-03383/11

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03378/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes de 
competència social i de tècniques de resolució de conflictes per a 
alumnes assetjadors
314-03384/11

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03378/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
previstes per a eradicar l’assetjament escolar
314-03385/11

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03378/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obligació de 
complir els protocols contra l’assetjament escolar
314-03386/11

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03378/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa 
del centre de formació professional dual de Martorell (Baix Llobregat)
314-03439/11

Proponent: María José García Cuevas, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-03439/11, conjuntament amb les número de tramitació de la 314-03440/11 
a 314-003452/11.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El Centre de Formació Professional d’Automoció és un centre integrat i sectorial 
creat pel Decret 164/2014 de 16 de desembre de 2014, com a centre públic de FP 
adscrit inicialment al Servei d’Ocupació de Catalunya. El Centre té previst impartir 
una oferta de Formació Professional integrada relacionada amb el sector de l’auto-
moció i amb els sectors auxiliars i també inclou oferta formativa dirigida a les em-
preses segons les seves necessitats de formació, així com la formació de demanda 
de les empreses.

La construcció del centre s’inicia l’1 de gener de 2012 i finalitza el 31 de desem-
bre de 2014 amb una inversió de 17.960.689 euros: Infraestructura 16.205.000 euros 
i equipament i mobiliari 1.755.689 euros (6 MEUR rebuts el 2010 de subvenció del 
Ministerio de Trabajo per la construcció de un centro de nueva planta de Centro de 
Referencia Nacional en las Especialidades de carroceria y pintura).

S’inaugura el 20 de març de 2015 i s’inicien les activitats formatives aquell ma-
teix mes.

Cal dir que no és un centre exclusivament destinat a la Formació Professional 
inicial, sinó que aquesta és una de les 4 línies d’activitat previstes al centre.

En aquest sentit, les línies d’oferta previstes al centre són:
– Formació inicial reglada de les 4 famílies d’automoció en cicles mitjà i supe-

rior, en modalitat dual.
– Formació per l’ocupació tant per persones en situació d’atur com per treballa-

dors, subvencionada per l’àmbit laboral. D’acord als 21 Certificats de Professionali-
tat aprovats actualment pel Ministerio de Trabajo.

– Formació a mida a demanda de les empreses. Formació especifica i tecnolò-
gica a demanada del sector, que pot ser bonificada o no. Un dels trets diferencials 
precisament del centre.

– Serveis a empreses i persones:
• Entre d’altres, dur a terme i segons Estratègia Europea 202 el procés d’Acredi-

tació de competències del sector.
• Itineraris formatius, per tal de capitalitzar la formació dels treballadors del sec-

tor, donant la possibilitat d’oferir formació en equivalències al catàleg europeu de 
qualificacions de valor afegit, necessàries per la millora de la competitivitat, l’im-
puls de la formació professional és un element clau per poder qualificar les persones 
en les competències que requereixen els nous perfils professionals.

• Serveis d’assessorament i gestió, per tal de donar solució concreta a les deman-
des de les empreses, i de serveis de gestoria per la tramitació de bonificacions.

• Programes específics per a PIMES
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La Generalitat de Catalunya té la voluntat de fer-ne un Centre d’excel·lència atès 
que es considera que l’automoció és un sector bàsic de l’economia catalana i la for-
mació dels professionals en aquest àmbit ha de ser una eina bàsica per al desenvolu-
pament de la competitivitat del sector.

Per aconseguir aquests objectius, i d’acord al III Pla General de FP, s’opta per 
comptar amb la col·laboració de Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalu-
nya. En aquest sentit, el 20 de juliol de 2012, l’Ajuntament de Martorell, els repre-
sentants de les empreses del sector de l’automoció i la Generalitat de Catalunya, 
signen un protocol per donar l’impuls definitiu al Centre i acorden que la gestió del 
Centre comptarà amb la col·laboració del clúster de la Indústria de l’Automoció, que 
ha de garantir una oferta formativa adaptada a les necessitats de la indústria.

El Centre de Formació Professional ja ha desenvolupat activitat formativa durant 
el 2015 i té la planificació de 2016 feta. En concret, des del març de 2015 s’han dut 
a terme les següents activitats formatives:

– Cursos impulsats pel SOC, amb qualificació europea segons Certificats de Pro-
fessionalitat del sector, totals o parcials i amb pràctiques laborals.

• Març-juliol: 2 cursos de formació per a persones en situació d’atur.
1 curs de formació dins del programa europeu Garantia Juvenil.
• Juliol-desembre: 3 cursos de formació per persones en situació d’atur
2 cursos de formació dins del programa europeu Garantia Juvenil
– Cursos de Formació Continua per a treballadors del sector
• Desembre: inici 1 curs de formació tranversal
Inici 1 curs formació específica.
Amb aquest cursos s’estima uns primers nivells d’inserció del 40%
La previsió de cursos pel 2016 és:
– 8 cursos formació pel SOC per persones aturades
– 2 cursos formació per Garantia Juvenil (1 es del Consell Comarcal del Baix 

Llobregat)
– 1 programa formació experimental per persones aturades adaptat a la demanda
– 11 cursos formació per treballadors de caràcter específic.
– 7 cursos formació per treballadors de caràcter transversal.
– Formació a demanda de les empreses.
Pel que fa a la capacitat màxima del centre, s’estima que el Centre anirà assolint 

gradualment la seva capacitat màxima per encabir fins a 14.000 alumnes /any dels 
quals:

– fins a 480 alumnes poden ser de Formació Professional Inicial
– entre 1.700/2.000 alumnes del col·lectiu de persones aturades
– fins a 12.000 treballadors en actiu dels sector.
Val a dir que els temps d’estada al centre dels alumnes de formació inicial res-

pecte a l’estada de treballadors de les empreses no són valors comparables.
Pel que fa a la gestió del Centre, el Decret de Creació preveu l’establiment de 

concerts, acords, convenis o fórmules de gestió integrada o compartida amb entitats 
públiques o privades, incloses les modalitats de gestió indirecta, d’acord amb la nor-
mativa de contractació del sector públic i constituir consorcis o crear altres entitats 
per gestionar el centre.

Pel que fa la posada en marxa de la Formació Professional inicial, s’està treba-
llant per a fer possible l’inici pel curs 2016-2017, tot i que cal definir-ho en relació 
al model de gestió definitiva del Centre. Per tant, el Centre té definit el seu marc 
formatiu.

Aquest model de gestió que no té precedents, és un model pioner que passa for-
çosament per la col·laboració públic-privada, de la Generalitat de Catalunya amb 
diferents departaments competents, i del sector privat productiu, en aquest cas de 
l’automoció amb un mandat i uns objectius molts clars pel que fa a la qualificació 
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dels seus professionals i a la millora de la competitivitat de les seves empreses, en 
un sector clau per la reindustrialització de país i de la seva recuperació econòmica.

En el temps que porta en funcionament el Centre, la demanda de perfils profes-
sionals es constant, cosa que permet no només assolir uns índex d’inserció laboral 
significatius, sinó que permet determinar quins són els perfils demanats per les em-
preses del sector i, per tant, definir de manera més ajustada la formació que cal im-
partir ara i en un futur així com les carències en les qualificacions actuals i el gap 
existent entre l’oferta formativa actual i les demandes de les empreses.

Barcelona, 9 de maig de 2016
Jordi Baiget i Cantons , conseller d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió pública 
per a construir el centre de formació professional dual de Martorell 
(Baix Llobregat)
314-03440/11

Proponent: María José García Cuevas, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03439/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que podran estudiar en el centre de formació professional dual de 
Martorell (Baix Llobregat)
314-03441/11

Proponent: María José García Cuevas, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03439/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les 
quals no s’ha posat en marxa el centre de formació professional dual 
de Martorell (Baix Llobregat)
314-03442/11

Proponent: María José García Cuevas, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03439/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans per a 
posar en marxa el centre de formació professional dual de Martorell 
(Baix Llobregat)
314-03443/11

Proponent: María José García Cuevas, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03439/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per 
al funcionament a ple rendiment del centre de formació professional 
dual de Martorell (Baix Llobregat)
314-03444/11

Proponent: María José García Cuevas, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03439/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió 
addicional per a posar en marxa el centre de formació professional 
dual de Martorell (Baix Llobregat)
314-03445/11

Proponent: María José García Cuevas, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03439/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la definició del 
currículum i de l’equip docent del centre de formació professional 
dual de Martorell (Baix Llobregat)
314-03446/11

Proponent: María José García Cuevas, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03439/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la solució dels 
problemes de definició del currículum i de l’equip docent del centre 
de formació professional dual de Martorell (Baix Llobregat)
314-03447/11

Proponent: María José García Cuevas, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03439/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera de 
solucionar els problemes de definició del currículum i de l’equip 
docent del centre de formació professional dual de Martorell (Baix 
Llobregat)
314-03448/11

Proponent: María José García Cuevas, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03439/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió pública 
del projecte de posada en marxa del centre de formació professional 
dual de Martorell (Baix Llobregat)
314-03449/11

Proponent: María José García Cuevas, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03439/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reversió en 
l’interès general de la inversió feta en el projecte de posada en marxa 
del centre de formació professional dual de Martorell (Baix Llobregat)
314-03450/11

Proponent: María José García Cuevas, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03439/11.

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació entre 
els departaments implicats en la posada en marxa del centre de 
formació professional dual de Martorell (Baix Llobregat)
314-03451/11

Proponent: María José García Cuevas, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03439/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació 
entre els departaments implicats en la posada en marxa del centre 
de formació professional dual de Martorell (Baix Llobregat) i entre 
aquests departaments i el sector privat
314-03452/11

Proponent: María José García Cuevas, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26789 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03439/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació del 
transport escolar a Piera (Anoia)
314-03453/11

Proponent: María José García Cuevas, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26808 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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 314-03453/11, 314-
03454/11, 314-03455/11, 314-03456/11, 314-03457/11 i 314-03458/11 us informo del 
següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Abans d’iniciar cada curs escolar, el Departament d’Ensenyament revisa el ser-
vei de transport escolar a cadascuna de les comarques de Catalunya i estableix, con-
juntament amb els consells comarcals, les rutes de transport escolar que permetin 
atendre a tots els alumnes a qui aquest servei s’ha de proporcionar amb caràcter pre-
ceptiu, d’acord amb l’establert en la normativa vigent, i també pels alumnes a qui el 
transport no és preceptiu, però sí recomanable.

El 80% del cost del servei de transport escolar està finançat per les administra-
cions públiques, i en els casos en que l’alumne o alumna estan escolaritzats en un 
municipi diferent del municipi de residència perquè no hi ha oferta educativa en 
aquest, o que la família no pot fer-se càrrec de l’aportació d’1,5 € diaris, el cost del 
servei de transport escolar està finançat en un 100%.
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Actualment al municipi de Piera el servei de transport escolar disposa de 9 rutes 
per 500 alumnes, aproximadament. A més, s’han atorgat ajuts individuals per a des-
plaçament a 110 alumnes més.

Les famílies de Piera poden utilitzar alguna de les rutes del servei de transport 
escolar i en cas que no puguin satisfer l’aportació demanada, poden sol·licitar que 
se’ls atorgui un ajut al Consell Comarcal i aconseguir la gratuïtat total del transport.

L’article 82.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE), esta-
bleix que en les zones rurals en què es consideri aconsellable, es pot escolaritzar els 
nens en un municipi pròxim al de la seva residència i que en aquest cas les adminis-
tracions educatives han de prestar gratuïtament els serveis escolars de transport i, si 
s’escau, el servei de menjador.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació (LEC) estableix en l’article 6.3 que 
les administracions públiques, a fi de facilitar l’accés en condicions d’equitat als 
serveis escolars de menjador i transport durant els ensenyaments obligatoris i en els 
ensenyaments declarats gratuïts, han d’oferir ajuts als alumnes que visquin en po-
blacions sense escola, en nuclis de població allunyats o en zones rurals, als alumnes 
amb discapacitats i als alumnes amb necessitats educatives específiques reconegu-
des. Els ajuts poden cobrir totalment o parcialment la despesa, atenent la naturalesa 
del desplaçament i el nivell de renda de les famílies.

La LOE estableix la gratuïtat del servei de transport escolar quan existeix un 
canvi de municipi, independentment de la distància a l’escola, el que provoca situa-
cions iniqües perquè hi ha alumnes en que l’escola on estan escolaritzats està situada 
en un municipi diferent del municipi de residència, però es dóna la situació en que 
ambdues ubicacions son molt properes i l’administració educativa té l’obligació de 
fer-se càrrec del servei de transport escolar. En canvi quan es dóna la situació d’alum-
nes escolaritzats en el terme municipal de residència però les ubicacions de l’escola 
i del domicili de residència estan molt allunyades, l’administració educativa no està 
obligada a fer-se càrrec del servei de transport escolar.

La Llei d’Educació de Catalunya estableix un sistema d’ajuts que no tingués en 
compte el canvi de municipi, sinó que es tinguin en compte criteris de renda i crite-
ris relatius a la naturalesa del desplaçament (distància i dificultat).

La Llei d’Educació de Catalunya estableix en l’article 6.3, tant pel que fa als ajuts 
per al servei de menjador, com pel servei de transport escolar, establint en aquest 
darrer cas un sistema d’ajuts que comporta que el cost del transport per a l’alumnat 
que no està en la situació de necessitat de canvi de municipi, però que resideix en 
nuclis de població allunyats dels centres escolars, estigui finançat per les adminis-
tracions públiques (Generalitat i Diputacions) en aproximadament un 80%, i que les 
famílies amb pocs recursos econòmics puguin obtenir a través dels consells comar-
cals un ajut addicional que cobreixi la resta del cost.

El Departament d’Ensenyament, conjuntament amb els consells comarcals i els 
representants dels ens locals elaboraran un nou decret pel servei de transport, i un 
altre pel servei de menjador escolar. En aquests nous decrets es modificaran els as-
pectes organitzatius i de gestió dels serveis de transport i de menjador escolar per 
tal d’adequar-los a la situació actual. El Departament d’Ensenyament constituirà un 
grup de treball format per representants dels consells comarcals, dels ens locals i 
del Departament d’Ensenyament per debatre i treballar sobre el contingut dels nous 
projectes de Decrets.

Barcelona, 9 de maig de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes de 
les famílies de Piera (Anoia) per a pagar el transport escolar del 2012 
ençà
314-03454/11

Proponent: María José García Cuevas, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26808 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03453/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació a Piera 
(Anoia) dels criteris de concessió d’ajuts corresponents a zones de 
transport obligatori
314-03455/11

Proponent: María José García Cuevas, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26808 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03453/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions per 
a les famílies de Piera (Anoia) que tenen problemes per a accedir al 
transport escolar
314-03456/11

Proponent: María José García Cuevas, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26808 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03453/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de 
la Resolució 902/X, sobre els serveis escolars de menjador i de 
transport escolar per als alumnes que viuen en poblacions sense 
escola, en nuclis de població allunyats o en zones rurals
314-03457/11

Proponent: María José García Cuevas, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26808 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03453/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data i la manera 
de fer efectiu el compliment de la Resolució 902/X, sobre els serveis 
escolars de menjador i de transport escolar per als alumnes que 
viuen en poblacions sense escola, en nuclis de població allunyats o 
en zones rurals
314-03458/11

Proponent: María José García Cuevas, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26808 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03453/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de la 
denúncia presentada a la Fiscalia pel Departament d’Interior amb 
relació al pagament de la indemnització als promotors del magatzem 
de gas del projecte Castor
314-03462/11

Proponent: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26781 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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 la pregunta parlamentària 314-03462/11, us tra-
meto, en document annex, la informació facilitada per la Secretaria General d’In-
terior.

Barcelona, 10 de maig de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
Durant el mes de setembre i principis del mes d’octubre de l’any 2013 es va pro-

duir un període d’activitat sísmica a la zona sud de Catalunya. Es van registrar més 
de 550 petits sismes (magnituds superiors a 1,5); destacant-ne 21 que van superar 
la magnitud 2,5 (llindar de detecció automàtica i activació de protocol operatiu de 
Protecció Civil d’actuació en cas de sisme).

Tots els indicis portaven a pensar que els sismes detectats havien estat induïts per 
les injeccions de gas realitzades en el marc del Projecte Castor a càrrec de l’empresa 
ESCAL UGS, SL. Fins i tot el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme admetia que 
podien tenir relació amb les injeccions de gas que duia a terme dita empresa i final-
ment, com se sap, es van aturar i es va donar fi a la realització d’aquestes actuacions.

Davant aquells fets el Departament d’Interior va iniciar tres vies diferents d’ac-
tuacions: 

– La via administrativa o de requeriment a la companyia ESCAL UGS, SL.
– El requeriment d’informació i recordatori de competències a l’Administració 

General de l’Estat.
– Es va presentar escrit a la Fiscalia de Medi Ambient de l’Audiència Provincial 

de Tarragona en data 8 d’octubre de 2013, posant al seu coneixement els fets en tant 
que podien ser constituïts de delicte contra els recursos naturals i el medi ambient, 
tipificat a l’article 325 del Codi penal; sens perjudici que, segons els esdeveniments, 
pogués apreciar-se la tipificació prevista en els articles 348 i 350 de Codi penal, con-
sistent en delictes de risc provocats per explosius i altres agents.
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En data 28 d’octubre de 2013 el fiscal de Medi Ambient de l’Audiència Provinci-
al de Tarragona comunicà al Departament d’Interior que, per raons de competència, 
trametien totes les actuacions a la Fiscalia de Castelló, on ja s’havien incoat en data 
4 d’octubre de 2013, i a instàncies de la mateixa Fiscalia de Castelló, les diligències 
núm. 367/13.

En data 15 de gener de 2015, la Fiscalia Provincial de Castelló notificà al Depar-
tament d’Interior que es decretava formular expressa denúncia, un cop acabades les 
diligències d’investigació núm. 367/13 i remetia aquestes al Jutjat d’Instrucció Degà 
de Vinaròs per al seu repartiment.

Des de llavors no s’ha notificat cap altre actuació al Departament d’Interior, si 
bé cal tenir en compte que la Generalitat de Catalunya no és part del procediment 
judicial, sinó que qui impulsa la denúncia expressa és la Fiscalia de Castelló.

Cap esperar, doncs, que la instrucció judicial per part dels Jutjats de Vinaròs se-
gueix el seu curs processal corresponent.

Cèsar Puig i Casañas, secretari general

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes i les 
polítiques actives per a resoldre el problema de l’analfabetisme
314-03490/11

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26809 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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 314-03490/11, 314-
03491/11, 314-03492/11 i 314-03493/11 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

D’acord amb l’establert en els articles 69, 70 i 71 de la Llei 12/2009, del 10 de 
juliol, d’educació, el Departament d’Ensenyament per tal de garantir el dret de totes 
les persones per accedir al sistema educatiu del nostre país desenvolupa les següents 
actuacions:

1. Ensenyaments formació instrumental, Decret 213/2002 d’1 d’agost de 2013:
Aquests ensenyaments tenen com a objectiu que les persones adultes majors de 

18 anys aprenguin a llegir, escriure i fer càlculs elementals. Aquests ensenyaments 
permeten obtenir un certifica equivalent a al títol d’educació primària.

Aquests ensenyaments s’estructuren en tres nivells i cada nivell en àrees de co-
neixement:

– Àrea de llengua
– Àrea de matemàtiques
– Àrea de ciències socials i naturals
1r nivell: correspon l’adquisició dels mecanismes fonamentals de lectura, escrip-

tura, càlcul i nocions fonamental sobre l’entorn social i natural.
2n nivell: Correspon consolidar els mecanismes anteriors i coneixements que 

expliquen l’entorn.
3r nivell: Correspon l’ampliació dels coneixements anteriors.
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En finalitzar aquests ensenyaments es pot seguir cursant els ensenyaments de 
GESO (Graduat en Educació Secundària Obligatòria).

2. Ensenyaments de llengua catalana i llengua castellana nivell 1, Resolució, de 
10 de maig de 2013, per la qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments cor-
responents a llengua catalana i castellana

L’objectiu d’aquest programes és que les persones puguin adquirir el grau de 
competència mínima que els permeti comunicar-se en català i castellà. Aquest pro-
grames són de 105 hores cadascun.

Annex, us trameto, la relació de comarques i municipis on s’imparteixen aquests 
ensenyaments. I la relació de persones matriculades en Centres de Formació d’Adults 
en els estudis que faciliten l’alfabetització, desglossada per comarques i municipis.

El pressupost del Departament d’Ensenyament pels ensenyaments que permeten 
resoldre l’analfabetisme del nostre país és de 8.369.794,70 euros.

Barcelona, 9 de maig de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els llocs on es 
desenvolupen els programes per a reduir l’analfabetisme
314-03491/11

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26809 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03490/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de persones a les quals es presta algun servei per a reduir 
l’analfabetisme
314-03492/11

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26809 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03490/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió en 
programes per a reduir l’analfabetisme
314-03493/11

Proponent: Rafel Bruguera Batalla, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26809 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03490/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst 
per a la construcció d’una escola a Vallmoll (Alt Camp)
314-03513/11

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26810 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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 314-03513/11, 314-
03514/11, 314-03515/11, 314-03516/11 i 314-03517/11 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El Departament d’Ensenyament elabora la planificació de construccions escolars 
d’acord amb les necessitats d’escolarització i la disponibilitat pressupostària.

Barcelona, 9 de maig de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’iniciar el 
projecte de construcció d’una escola a Vallmoll (Alt Camp) durant el 
2016
314-03514/11

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26810 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03513/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació 
d’una partida pressupostària per a iniciar les obres d’una escola a 
Vallmoll (Alt Camp) el 2016
314-03515/11

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26810 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03513/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les converses amb 
l’Ajuntament de Vallmoll (Alt Camp) amb relació a les necessitats 
educatives del municipi
314-03516/11

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26810 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03513/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment 
del caràcter prioritari de la construcció d’una escola a Vallmoll (Alt 
Camp)
314-03517/11

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26810 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03513/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats 
per a material escolar i llibres
314-03524/11

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26814 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-03524/11 us in-
formo del següent: 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte va minorar l’any 2013 la dota-
ció corresponent a les ajudes per adquirir llibres de text i material didàctic en els 
ensenyaments obligatoris en un 70% respecte als anys anteriors. Una aportació tan 
reduïda invalidava la seva gestió mitjançant una convocatòria, perquè no s’atorgaria 
ni el 10% dels ajuts que s’havien atorgat en cursos anteriors. En conseqüència, el 
Departament d’Ensenyament va trobar una solució que permetés optimitzar els min-
vats recursos i alhora concentrar-los als centres amb situacions més desafavorides.

Des del 2013 el Departament d’Ensenyament atorga una assignació econòmica 
als centres que presenten una complexitat especial derivada d’un context socioeco-
nòmic desafavorit perquè puguin adquirir llibres de text, els puguin deixar als seus 
alumnes i desprès els puguin reutilitzar, material didàctic, i llicències de llibres di-
gitals a tot aquell alumnat que no ho pugui adquirir a causa de la situació econòmica 
de la seva família.
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Annex, us trameto, el nombre de centres i l’evolució de la despesa per l’adquisi-
ció de llibres de text i material didàctic.

Barcelona, 9 de maig de 2016
Meritxell Ruiz Isern
Consellera d’Ensenyament

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats 
per a transport escolar
314-03525/11

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26811 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-03525/11 us in-
formo del següent:

Annex, us trameto, la informació corresponent al servei de transport escolar 
que gestionen els consells comarcals, i que es pot consultar en les següents adreces 
d’Internet:

– Curs 2010-2011 (Memòria del Departament any 2011, Secretaria de Polítiques 
Educatives, pàgina 46)

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/me-
moria-activitat-departament/memoria-2011/secretaria_politiques_educatives.pdf

– Curs 2011-2012 (Memòria del Departament any 2012, Secretaria de Polítiques 
Educatives, pàgina 35)

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/me-
moria-activitat-departament/memoria-2012/secretaria_politiques_educatives_2012.
pdf

– Curs 2012-2013 (Memòria del Departament any 2013, Secretaria de Polítiques 
Educatives, pàgina 38)

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/me-
moria-activitat-departament/memoria-2013/secretaria_politiques_educatives.pdf

– Curs 2013-2014 (Memòria del Departament any 2014, Secretaria de Polítiques 
Educatives, pàgina 41)

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/me-
moria-activitat-departament/memoria-2014/Secretaria_politiques_educatives.pdf

La informació corresponent al curs 2014-2015 es podrà consultar un cop es pu-
bliqui la memòria del Departament d’Ensenyament corresponent a l’any 2015.

Barcelona, 9 de maig de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/memoria-activitat-departament/memoria-2011/secretaria_politiques_educatives.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/memoria-activitat-departament/memoria-2011/secretaria_politiques_educatives.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/memoria-activitat-departament/memoria-2012/secretaria_politiques_educatives_2012.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/memoria-activitat-departament/memoria-2012/secretaria_politiques_educatives_2012.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/memoria-activitat-departament/memoria-2012/secretaria_politiques_educatives_2012.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/memoria-activitat-departament/memoria-2013/secretaria_politiques_educatives.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/memoria-activitat-departament/memoria-2013/secretaria_politiques_educatives.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/memoria-activitat-departament/memoria-2014/Secretaria_politiques_educatives.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/memoria-activitat-departament/memoria-2014/Secretaria_politiques_educatives.pdf
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte pilot 
d’implantació de la jornada compactada en alguns centres escolars
314-03526/11

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26587 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02451/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars 
que tenen la jornada compactada
314-03527/11

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26587 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02451/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars 
que tenen previst d’implantar la jornada compactada
314-03528/11

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26587 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02451/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits que 
han de complir els centres escolars per a implantar la jornada 
compactada
314-03529/11

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26587 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02451/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars 
amb jornada compactada que tenen servei de menjador
314-03530/11

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26812 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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 314-03530/11 i 314-
03531/11 us informo del següent:

Tots els centres del Servei d’Educació de Catalunya que apliquen un horari sin-
gular amb la jornada contínua ofereixen el servei de menjador a tots els alumnes 
que ho necessiten.

L’aplicació de la jornada continua no suposa cap estalvi en el pressupost de des-
peses del Departament d’Ensenyament.

Barcelona, 9 de maig de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estalvi per 
l’aplicació de la jornada compactada
314-03531/11

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26812 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03530/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria d’un 
referèndum sobre el projecte del complex turístic de BCN World
314-03544/11

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26791 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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 314-03544/11 a la 
314-03547/11, us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Actualment el Govern està treballant en el replantejament del pla director urba-
nístic de reordenació de l’àmbit del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou 
amb l’objectiu de millorar la viabilitat i encaix territorial del projecte, i la voluntat 
d’ampliar el consens tant entre les formacions polítiques com entre els representants 
dels ens locals i de la societat civil.
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El Parlament de Catalunya ha dotat l’administració de la Generalitat i la dels ens 
locals amb la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàri-
es i d’altres formes de participació ciutadana, per tal de conèixer l’opinió dels ciuta-
dans sobre aspectes que puguin generar debat o controvèrsia, en el marc d’una de-
mocràcia avançada i de qualitat, que el Govern en pot fer ús si ho considera oportú.

Barcelona, 10 de maig de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències 
de convocar un referèndum sobre el projecte del complex turístic de 
BCN World
314-03545/11

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26791 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03544/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cens del 
referèndum sobre el projecte del complex turístic de BCN World
314-03546/11

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26791 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03544/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria 
de consultes populars sobre inversions d’obra pública pendents 
d’execució
314-03547/11

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26791 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03544/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les derivacions de 
l’atenció d’oftalmologia de l’Hospital de Viladecans
314-03548/11

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26793 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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 de 314-03548/11 a 
314-03552/11 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.

L’Hospital General Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Hospital de Sant Boi) va ser 
inaugurat al juliol de 2010 i, ja en aquell moment, estava previst que en la seva pro-
gressiva posada en funcionament, per a l’any 2011, ampliaria la cartera de serveis a 
l’oftalmologia per al seu territori de referència (municipis de Sant Boi de Llobregat, 
Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló i Torrelles de Llobregat).

La cartera de serveis d’oftalmologia a l’Hospital de Sant Boi es va implementar 
l’any 2014. És en aquest moment quan l’activitat assistencial d’oftalmologia de les 
persones residents als seus municipis de referència (Sant Boi de Llobregat, Sant Vi-
cenç dels Horts, Torrelles de Llobregat i Santa Coloma de Cervelló) són dirigits al 
seu centre de referència, l’Hospital de Sant Boi. Les persones residents als municipis 
de referència de l’Hospital de Viladecans continuen atesos per part del servei d’of-
talmologia del propi Hospital de Viladecans. El territori de referència per a l’Hospi-
tal de Viladecans està constituït pels municipis de Viladecans, Gavà, Castelldefels, 
Begues i Sant Climent de Llobregat.

L’activitat assistencial d’oftalmologia realitzada per l’Hospital de Sant Boi es fa 
en el seu propi centre. Segons les dades 2015 (gener-novembre), el servei d’oftal-
mologia va realitzar 1.514 altes d’oftalmologia per al seu territori de referència. En 
aquest mateix any, va derivar 165 visites assistencials, cap de les quals a l’Institut 
Català de la Retina.

En el cas de proves diagnòstiques (producte intermedi) que no es fan en el propi 
hospital, segons les dades 2015, el servei d’oftalmologia de l’Hospital de Sant Boi 
va sol·licitar la realització de 70 proves a altres centres (entre els quals hi havia 36 
proves sol·licitades per realitzar a l’Institut Català de la Retina).

L’any 2014, atesa l’ampliació de la cartera de serveis amb l’oftalmologia a l’Hos-
pital de Sant Boi, tal com estava previst des d’abans de la seva posada en funcio-
nament, les persones dels seus municipis de referència que estaven pendents de ser 
ateses es van redireccionar al seu hospital de referència. En aquest moviment es van 
redireccionar 1.096 persones.

Les derivacions d’oftalmologia realitzades des de l’Hospital de Viladecans, així 
com els professionals assignats a radiologia, urgències, i endoscòpies i esterilització, 
de l’Hospital de Viladecans, es mostren a l’annex.

L’Hospital de Viladecans compleix amb tots els estàndards de qualitat per aten-
dre els pacients amb qualitat, en ser un centre acreditat pel Departament de Salut del 
sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).

Barcelona, 6 de maig de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Par-
lament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals de radiologia de l’Hospital de Viladecans
314-03549/11

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26793 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03548/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals d’urgències de l’Hospital de Viladecans
314-03550/11

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26793 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03548/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans humans i 
materials de l’Hospital de Viladecans
314-03551/11

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26793 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03548/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de 
personal per a fer endoscòpies de l’Hospital de Viladecans
314-03552/11

Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26793 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03548/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per 
a residències de grans dependents del Baix Llobregat
314-03603/11

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26803 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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 la pregunta parlamentària 314-03603/11 us infor-
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mo que a data 12 d’abril d’enguany hi ha 3.055 persones del Baix Llobregat en llista 
d’accés a recurs de residència de gent gran. Cal tenir en compte que poden estar en 
llista d’accés en més d’un centre residencial.

Aquestes persones no estan desateses, atès que poden gaudir d’altres recursos 
derivats de la Llei 39/2006.

Barcelona, 10 de maig de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encàrrec d’una 
auditoria per a avaluar la gestió actual de l’estació d’esquí de Port Ainé
314-03716/11

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26756 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-03716/11 us in-
formo del següent:

Des que Port Ainé es va incorporar l’octubre del 2011 a l’estructura d’FGC, s’està 
realitzant un informe d’auditoria independent, com a la resta d’activitat d’FGC, que 
és l’ens de dret públic que gestiona l’estació de muntanya de Port Ainé.

Tots els comptes anuals d’FGC amb l’informe d’auditoria independent són pú-
blics i es poden consultar a la web d’FGC.

El Consell d’Administració d’FGC del 31 de març d’enguany ha formulat els 
comptes anuals del 2015 i properament es disposarà del seu informe definitiu d’au-
ditoria.

Barcelona, 10 de maig de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de 
la viabilitat econòmica, la bona gestió i la continuïtat de l’activitat de 
l’estació d’esquí de Port Ainé
314-03717/11

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26757 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-03717/11 us in-
formo del següent:

El Govern seguirà garantint la viabilitat econòmica i la bona gestió per la con-
tinuïtat de l’activitat de l’estació d’esquí de Port Ainé, tal i com ha estat des que la 
gestiona. Actualment, i des d’octubre de 2011, aquesta gestió ha estat incorporada 
en l’àmbit empresarial d’FGC, que ja explota altres estacions de muntanya com La 
Molina, Núria, Espot i Vallter. En aquest sentit, FGC té un Contracte Programa per 
als anys 2015-2016 amb la Generalitat de Catalunya, amb el compromís de continuï-
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tat, en què es recull el projecte empresarial de les estacions d’esquí, emmarcat en la 
política d’equilibri territorial del Govern de Catalunya.

Barcelona, 10 de maig de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de forfets 
venuts a l’estació d’esquí de Port Ainé en el període 2010-2015
314-03718/11

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26758 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-03718/11 us in-
formo del següent:

S’adjunta el número de forfets venuts a partir de l’any 2012. No va ser fins a fi-
nals del 2011 quan es va incorporar l’estació de Port Ainé, juntament amb l’estació 
d’Espot, a l’estructura d’FGC.

Barcelona, 10 de maig 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 Par-
lament.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat del 
compte d’explotació de l’estació d’esquí de Port Ainé en el període 
2010-2015
314-03719/11

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26759 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-03719/11 us in-
formo del següent:

S’adjunten els comptes d’explotació a partir de l’any 2012. No va ser fins a finals 
del 2011 quan es va incorporar l’estació de Port Ainé, juntament amb l’estació d’Es-
pot, a l’estructura societària d’FGC.

Barcelona, 10 de maig 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 Par-
lament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les 
aportacions econòmiques de Ferrocarrils de la Generalitat a l’estació 
d’esquí de la Molina el 2015
314-03776/11

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26760 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-03776/11 us in-
formo del següent:

L’estació d’esquí de la Molina ha rebut, l’any 2015, unes aportacions del Capítol 
8 per finançar les inversions necessàries per a la seguretat, per a la reposició i per al 
manteniment de la seva activitat d’1.184.700 euros.

Barcelona, 10 de maig de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les 
aportacions econòmiques de Ferrocarrils de la Generalitat a l’estació 
d’esquí de la Vall de Núria el 2015
314-03777/11

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26761 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-03777/11 us in-
formo del següent:

L’estació d’esquí de la Vall de Núria ha rebut, l’any 2015, unes aportacions del 
Capítol 8 per finançar les inversions necessàries per a la seguretat, per a la reposició 
i per al manteniment de la seva activitat de 2.395.108 euros.

És important destacar que la majoria d’aquest import no és per finançar les in-
versions de l’estació d’esquí, sinó per al cremallera, per als edificis i per a les instal-
lacions de la vall.

Barcelona, 10 de maig de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les 
aportacions econòmiques de Ferrocarrils de la Generalitat a l’estació 
d’esquí d’Espot el 2015
314-03778/11

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26762 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-03778/11 us in-
formo del següent:

L’estació d’esquí d’Espot ha rebut, l’any 2015, unes aportacions del Capítol 8 per 
finançar les inversions necessàries per a la seguretat, per a la reposició i per al man-
teniment de la seva activitat de 439.060,52 euros.

Barcelona, 10 de maig de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les 
aportacions econòmiques de Ferrocarrils de la Generalitat a l’estació 
d’esquí de Port Ainé el 2015
314-03779/11

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26763 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-03779/11 us in-
formo del següent:

L’estació d’esquí de Port Ainé ha rebut, l’any 2015, unes aportacions del Capítol 
8 per finançar les inversions necessàries per a la seguretat, per a la reposició i per al 
manteniment de la seva activitat de 617.939,48 euros.

Barcelona, 10 de maig de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les 
aportacions econòmiques de Ferrocarrils de la Generalitat a l’estació 
d’esquí de Vallter 2000 el 2015
314-03780/11

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26764 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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 la pregunta parlamentària 314-03780/11 us in-
formo del següent:

L’estació d’esquí de Vallter, SA, directament de la Generalitat de Catalunya no 
ha rebut cap aportació. No obstant, Vallter, SA, com a societat mercantil vinculada a 
FGC, de la qual FGC té una participació majoritària en el seu capital social, ha rebut 
d’FGC una aportació durant l’any 2015 per finançar les inversions necessàries per a 
la seguretat, l’acompliment de la normativa, la reposició i el manteniment de la seva 
activitat de 804.000 euros, en base a l’acord de Govern del 28 d’octubre de 2014.

Barcelona, 10 de maig de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
facilitar en format obert les dades de l’Estadística dels centres 
hospitalaris de Catalunya
314-03795/11

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26794 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-03795/11 us in-
formo del següent:

Les dades obtingudes de l’Estadística d’establiments sanitaris amb règim d’inter-
nament (EESRI) dels hospitals de Catalunya resten sotmeses al que disposa la Llei 
23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya i es troba dins dels Plans 
estadístics de Catalunya i de l’Estat espanyol, per tant, al estar sotmeses al secret 
estadístic, l’obtenció, exposició i/o anàlisi ha de ser en forma agrupada sense poder 
identificar els hospitals (persones jurídiques) ni directament ni indirectament.

Les dades agrupades i resumides en format de taules i gràfics estan disponibles 
als informes que es publiquen anualment al web del Departament de Salut.

Qualsevol persona pot demanar i tenir accés a les dades dels hospitals de Cata-
lunya de forma agregada dirigint-se directament al Servei d’Estudis de la Direcció 
General de Planificació en Salut del Departament de Salut.

Barcelona, 6 de maig de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols 
d’actuació i els efectius de l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa 
(Baix Ebre), per a l’època de més incidència de la grip
314-03796/11

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26795 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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 la pregunta parlamentària 314-03796/11 us in-
formo del següent:

A l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC) l’increment del nombre d’ur-
gències en el primer trimestre de 2016 en comparació a l’any 2015 ha estat de 8,43%, 
en passar de 119 urgències/dia al 2015 a 129 urgències/dia al 2016, amb pics que han 
arribat fins a les 170 urgències/dia.

La incidència de la grip en el territori de referència de l’esmentat hospital ha estat 
un 50% més elevada que la mitjana a Catalunya (en el pic més alt es va arribar fins 
a 450 casos, mentre que la mitjana de Catalunya no va arribar als 300) i d’un 50% 
més elevada que en el període 2014-2015.

La grip del 2016 en comparació amb la del 2015 s’ha caracteritzat per un notable 
increment de casos de grip greu ingressats: 87 al 2016 per 19 al 2015. La caracterís-
tica principal és la major presència aquest any de la soca H1N1 que ha afectat més 
a nens que l’any passat i més ingressos a Unitat de Medicina Intensiva (UMI) que 
l’any anterior (8 al 2015 per 13 al 2016).

Quant als protocols, l’HTVC, cada any, a petició del Departament de Salut ela-
bora un Pla Operatiu per al període PIUC que forma part del Pla Operatiu de cada 
temporada del Pla Integral d’Urgències de Catalunya (PIUC) de la Regió Sanitària 
Terres de l’Ebre, en el qual hi ha tots els dispositius sanitaris a la regió.

Els efectius de reforç per al període de major incidència de la grip a l’HTVC han 
estat:

– 14 metges adjunts amb contractes de 40 h setmanals, més les guàrdies.
– En cap de setmana, hi ha 3 metges adjunts fins les 22.00 h i 2 per la nit més 3 

residents.
Quant a personal d’infermeria, el reforç que es va preveure inicialment i comu-

nicat a la Regió Sanitària Terres de l’Ebre va ser de 10 infermers i 10 auxiliars d’in-
fermeria. En realitat, aquest reforç, des de l’inici de la grip ha suposat, en termes 
mitjans:

– 12 infermers.
– 10 auxiliars d’infermeria.
– 2 zeladors.
– Puntualment 1 metge adjunt a Medicina Intensiva.
– S’ha reforçat la guàrdia del Servei de Medicina Interna els dissabtes, diumen-

ges i dilluns, d’acord a la prevalença de pacients amb 4-5 hores.
Pel que fa a la cobertura de les situacions excepcionals la resta de l’any, en el 

marc de del Pla Operatiu PIUC 2015-2016, es duen a terme les següents mesures:
– Seguiment, per part de la cap del Servei d’urgències, els caps de servei assis-

tencials, la Direcció d’Infermeria, la cap d’Admissions i la Direcció Mèdica en rela-
ció amb els ingressos i altes del dia, i les previsions per l’endemà.

– S’obren llits d’hospitalització i es reforça personal d’acord a les necessitats.
– Es revisa diàriament els aïllaments conjuntament amb el Servei de Medicina 

Preventiva.
– S’obre l’espai de cirurgia major ambulatòria (CMA) d’urgències les tardes i 

nits, i divendres i caps de setmana que no hi ha activitat quirúrgica.
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– Es forma els professionals per tal d’incrementar la seva expertesa i oferir una 
resposta de qualitat als pacients.

Barcelona, 6 de maig del 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la deducció per 
naixement o adopció de fills en l’impost sobre la renda de les 
persones físiques del 2012 al 2015
314-03822/11

Proponent: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26783 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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 la pregunta parlamentària 314-03822/11 us in-
formo del següent:

Les dades referents a la liquidació de la deducció fiscal en el tram autonòmic de 
l’IRPF per naixement o adopció del primer fill/a i fills posteriors per als anys 2012 a 
2015 que s’han deixat d’ingressar per aquest concepte, són les següents: 

(euros)

2012  

(exercici 2011)

2013  

(exercici 2012)

2014  

(exercici 2013)

2015  

(exercici 2014)

Deducció fiscal en el tram autonòmic de l’IRPF per 
naixement o adopció del primer fill/a i fills posteriors 14.382.287 11.082.155 9.697.660 12.321.629

Les dades referents a l’any 2015 (exercici 2014) facilitades per l’AEAT són provisionals.

Barcelona, 10 de maig de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció del 
tipus impositiu per adquisició d’habitatge de famílies nombroses en 
l’impost de transmissions patrimonials del 2012 al 2015
314-03823/11

Proponent: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26784 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-03823/11 us in-
formo del següent:

Les dades referents a la liquidació de la reducció del tipus impositiu aplicable a 
l’impost sobre transmissions patrimonials per a l’adquisició d’habitatge de famílies 
nombroses per als anys de 2012 a 2015 que s’han recaptat, són les següents:
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(euros)

Concepte

Quota tributària

2012 2013 2014 2015

Transmissió d’un immoble que hagi de constituir l’habitatge habitual 
d’una família nombrosa (Tarifa TUF) 881.963 1.051.517 1.680.069 3.187.215

Font: ATC - Sistema d’informació corporatiu DataWarehouse de G@UDI

Barcelona, 10 de maig de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció del tipus 
impositiu per adquisició d’habitatge de joves menors de 32 anys en 
l’impost de transmissions patrimonials del 2012 al 2015
314-03824/11

Proponent: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26785 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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 la pregunta parlamentària 314-03824/11 us in-
formo del següent:

Les dades referents a la liquidació de la reducció del tipus impositiu aplicable a 
l’impost sobre transmissions patrimonials per a l’adquisició de l’habitatge habitual 
d’un/a jove menor de 32 anys per als anys de 2012 a 2015 que s’han recaptat, són 
les següents:

(euros)

Concepte

Quota tributària

2012 2013 2014 2015

Transmissió d’un immoble que hagi de constituir l’habitatge habitual 
d’una persona jove de 32 anys o menys (Tarifa TUJ) 38.814.782 30.220.602 36.040.119 46.914.289

Font: ATC - Sistema d’informació corporatiu DataWarehouse de G@UDI

Barcelona, 10 de maig de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la deducció fiscal 
per viduïtat del 2012 al 2015
314-03825/11

Proponent: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-03825/11 us in-
formo del següent:

Les dades referents a la liquidació de la deducció fiscal en el tram autonòmic de 
l’IRPF per viduïtat per als anys 2012 a 2015 que s’han deixat d’ingressar per aquest 
concepte, són les següents:

(euros)

Concepte

2012 

(exercici 2011)

2013 

(exercici 2012)

2014 

(exercici 2013)

2015 

(exercici 2014)

Deducció fiscal  
per viduïtat 2.783.766 2.967.350 3.066.150 3.874.975

Les dades referents a l’any 2015 (exercici 2014) facilitades per l’AEAT són provisionals.

En relació a les xifres de les persones vídues que tenen a càrrec un descendent, 
no es disposa d’aquestes dades desagregades.

Barcelona, 10 de maig de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la deducció per 
lloguer de l’habitatge habitual en l’impost sobre la renda de les 
persones físiques del 2012 al 2015
314-03826/11

Proponent: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26787 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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 la pregunta parlamentària 314-03826/11 us in-
formo del següent:

Les dades referents a la liquidació de la deducció fiscal en el tram autonòmic de 
l’IRPF per lloguer de l’habitatge habitual per als anys 2012 a 2015 que s’han deixat 
d’ingressar per aquest concepte, són les següents:
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(euros)

Concepte

2012  

(exercici 2011)

2013  

(exercici 2012)

2014  

(exercici 2013)

2015  

(exercici 2014)

Deducció fiscal en el tram autonòmic de l’IRPF 
per lloguer de l’habitatge habitual 22.058.102 24.145.617 23.410.531 27.714.368

Les dades referents a l’any 2015 (exercici 2014) facilitades per l’AEAT són provisionals.

Barcelona, 10 de maig de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les 
inversions fetes a l’Hospital Comarcal Sant Bernabé, de Berga 
(Berguedà)
314-03883/11

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 26796 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-03883/11 us in-
formo del següent:

Des de l’any 2005, en què es van iniciar les obres d’ampliació i millora dels ac-
cessos de l’Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga, el Departament de Salut, 
mitjançant el Servei Català de la Salut (CatSalut) ha invertit 9.400.000 euros, que es 
desglossen en 8.800.000 euros per finançar les obres d’ampliació i altres 600.000 
euros destinats a actuacions de millora de les instal·lacions del centre.

Quant a l’equipament, cal assenyalar que el conveni subscrit entre la Fundació 
Benèfica de l’Hospital de Sant Bernabé de Berga i el CatSalut per finançar les in-
versions derivades de les obres d’ampliació i millora de l’Hospital Sant Bernabé de 
Berga no contemplava que el CatSalut assumís també el cost de l’equipament, que 
havia de ser finançat per l’entitat proveïdora. Tanmateix, l’any 2015 el CatSalut es 
va comprometre a aportar 300.000 euros addicionals per avançar en l’equipament 
de l’hospital.

Finalment, s’ha d’assenyalar que en els darrers exercicis l’hospital ha anat ad-
quirint l’equipament d’aquells serveis que s’han anat traslladant al nou cos d’edifici, 
d’acord amb la seva programació i les necessitats assistencials del centre.

Hores d’ara, al nou edifici de l’hospital es troben en funcionament el servei de 
rehabilitació ambulatòria i hospitalària (planta 3a), els nous arxius i el servei de 
manteniment (planta baixa).

Durant l’any 2016 es preveu obrir la planta 1a, on s’ubicarà el laboratori i la sala 
d’actes de l’hospital.

Resta pendent de concretar la data de posada en funcionament de la nova farmà-
cia i de l’hospital de dia (ubicats a la planta 2a) i dels nous espais de consulta externa 
a la planta baixa.

Barcelona, 6 de maig de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

1.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la confluència de redaccions
322-00040/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 13.05.2016, DSPC-C 123.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la neutralitat dels membres del Consell
322-00041/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 13.05.2016, DSPC-C 123.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les previsions dels serveis informatius de TV3 i 
Catalunya Ràdio per a la campanya electoral
322-00042/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 13.05.2016, DSPC-C 123.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’estratègia respecte a la cobertura de les baixes 
derivades del procediment d’acomiadament col·lectiu
322-00043/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 13.05.2016, DSPC-C 123.
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’impacte del nou avantprojecte de pressupost per 
al 2016
322-00044/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 13.05.2016, DSPC-C 123.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els objectius del nou organigrama de la 
Corporació
322-00045/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 13.05.2016, DSPC-C 123.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’impacte de les vagues dels dies 23 i 26 d’abril i  
3 de maig de 2016
322-00046/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 13.05.2016, DSPC-C 123.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’estat de la negociació col·lectiva a la Corporació
322-00047/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 13.05.2016, DSPC-C 123.
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el programa especial conjunt de TV3 i Catalunya 
Ràdio del dia de Sant Jordi
322-00048/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 13.05.2016, DSPC-C 123.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la pluralitat en els canals de televisió de la 
Corporació
322-00049/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 13.05.2016, DSPC-C 123.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la pluralitat en les emissores de ràdio de la 
Corporació
322-00050/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 13.05.2016, DSPC-C 123.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el procés de confluència de les àrees 
d’informatius de Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio
322-00051/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 13.05.2016, DSPC-C 123.
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la manca de pluralisme polític en la programació 
dels mitjans de la Corporació
322-00052/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 13.05.2016, DSPC-C 123.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el documental «El referèndum impossible» emès 
en el programa 30 Minuts el 8 de maig de 2016
323-00025/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 13.05.2016, DSPC-C 123.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en 
comissió sobre la programació de l’emissora
323-00026/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 13.05.2016, DSPC-C 123.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en 
comissió sobre el seguiment de l’actualitat informativa per Catalunya 
Ràdio
323-00027/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 13.05.2016, DSPC-C 123.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les audiències de la cadena
323-00028/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 13.05.2016, DSPC-C 123.
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la repercussió de l’evolució de les televisions de 
pagament en les audiències dels canals de la Corporació
323-00029/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 13.05.2016, DSPC-C 123.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en 
comissió sobre la proposta d’incloure continguts d’iCat en la graella 
d’estiu de Catalunya Ràdio
323-00030/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 13.05.2016, DSPC-C 123.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en 
comissió sobre la proposta de graella per a la temporada 2016-2017
323-00031/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 13.05.2016, DSPC-C 123.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.25. Preguntes al Govern

2.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’existència d’un mapa amb els emplaçaments de les àrees bàsiques 
policials
311-00015/11

RETIRADA

Retirada: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s.
Sessió 6 de la Comissió d’Interior, tinguda L’11.05.2016, DSPC-C 117.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
previsió de convocar places de mossos d’esquadra el 2016
311-00016/11

RETIRADA

Retirada: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s.
Sessió 6 de la Comissió d’Interior, tinguda L’11.05.2016, DSPC-C 117.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’existència d’un mapa amb els emplaçaments dels parcs de bombers
311-00020/11

RETIRADA

Retirada: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s.
Sessió 6 de la Comissió d’Interior, tinguda L’11.05.2016, DSPC-C 117.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’existència d’un mapa amb els emplaçaments dels agents de 
protecció civil
311-00025/11

RETIRADA

Retirada: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s.
Sessió 6 de la Comissió d’Interior, tinguda L’11.05.2016, DSPC-C 117.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
incoació d’un procediment administratiu sancionador amb relació a 
determinats fets constitutius d’un incompliment reiterat del deure 
d’abstenció d’un exdirector de Televisió de Catalunya
311-00117/11

DECAÏMENT

Sessió 4 de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, tin-
guda el 10.05.2016, DSPC-C 113.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures per a garantir la seguretat dels funcionaris dels centres 
penitenciaris
311-00118/11

RETIRADA

Reg. 26743 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 18.05.2016

Retirada: Carmen de Rivera i Pla, del GP C’s.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
negociacions amb l’Ajuntament de Barcelona per a cedir els terrenys 
on s’ha de construir el centre penitenciari que substituirà la presó 
Model
311-00183/11

RETIRADA

Reg. 26899 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 18.05.2016

Retirada: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’execució de l’acord de cessió dels terrenys on s’ha de construir el 
centre penitenciari que substituirà la presó Model
311-00184/11

RETIRADA

Reg. 26899 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 18.05.2016

Retirada: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data 
de tancament de la presó Model
311-00185/11

RETIRADA

Reg. 26899 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 18.05.2016

Retirada: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s.

2.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

2.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en 
comissió sobre els criteris informatius de Catalunya Ràdio
323-00032/11

RETIRADA

Sessió 5 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el dia 13.05.2016, DSPC-C 123.
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política 
de regadius
310-00064/11

ANUNCI: MIREIA BOYA E BUSQUET, DEL GP CUP-CC

Reg. 27008 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.05.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la política de regadius.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política 
fiscal amb relació als pressupostos del 2016
310-00065/11

ANUNCI: JOAN COSCUBIELA CONESA, DEL GP CSP

Reg. 27090 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.05.2016

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 161 del Reglament del Parla-
ment, 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: 
– Quina és la política fiscal del Govern per als pressupostos del 2016?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Consorci 
per a la Normalització Lingüística
310-00066/11

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC

Reg. 27091 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.05.2016

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 Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb el Consorci per a la norma-

lització lingüística?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política 
aeroportuària
310-00067/11

ANUNCI: JOSEP ENRIC MILLO I ROCHER, DEL GP PPC

Reg. 27108 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.05.2016

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 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: 
– Sobre la política aeroportuària del Govern.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política 
fiscal
310-00068/11

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S

Reg. 27112 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.05.2016

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 lloc els dies 18 i 19 de maig de 2016.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la política fiscal.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política 
de patrimoni
310-00069/11

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S

Reg. 27113 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.05.2016

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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la política de patrimoni.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
suspensió de la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes pel Tribunal 
Constitucional
310-00070/11

ANUNCI: MARTA ROVIRA I VERGÉS, DEL GP JS

Reg. 27123 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.05.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí del Grup 

Parlamentari de Junts pel Sí, 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: 
– Com valora el Govern la suspensió, per part del Tribunal Constitucional, de la 

Llei d’igualtat efectiva de dones i homes?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’impuls de 
l’activitat i la competitivitat territorial del món local
310-00071/11

ANUNCI: MARTA ROVIRA I VERGÉS, DEL GP JS

Reg. 27124 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.05.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí del Grup 

Parlamentari de Junts pel Sí, 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: 
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– Què pensa fer el Govern per impulsar l’activitat i la competitivitat territorial 
del món local?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la relació 
del model d’urbanisme amb la cohesió social i la sostenibilitat 
ambiental
310-00072/11

ANUNCI: MARTA ROVIRA I VERGÉS, DEL GP JS

Reg. 27125 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.05.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí del Grup 

Parlamentari de Junts pel Sí, 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 respecte al model d’urbanisme i la seva re-

lació amb la cohesió social i la sostenibilitat ambiental?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00044/11

ANUNCI: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 26727 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.05.2016

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el Molt Honorable President de la Generalitat de la situació 

política a Catalunya?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s



BOPC 134
20 de maig de 2016

3.25.05. Preguntes orals en el Ple 94

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política i social
317-00045/11

ANUNCI: MIREIA BOYA E BUSQUET, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CUP-CC

Reg. 26894 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.05.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, formulen la pregunta se-
güent al president 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 sobre la situació política i so-

cial de Catalunya?

Palau del Parlament, 11 de maig 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
317-00046/11

ANUNCI: JOSEP LLUÍS FRANCO RABELL, DEL GP CSP

Reg. 27089 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.05.2016

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, for-
mula 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 sobre l’actual situació política?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2016
Josep Lluís Franco Rabell, president GP CSP

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00047/11

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC

Reg. 27092 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.05.2016

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 se-
güent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quin és el capteniment del Molt Honorable President de la Generalitat en rela-
ció amb la situació política actual?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00048/11

ANUNCI: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL GP PPC

Reg. 27107 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.05.2016

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, president del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-

talunya, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, for-
mula 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 

política a Catalunya?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2016
Xavier García Albiol, president GP PPC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00049/11

ANUNCI: JORDI TURULL I NEGRE, DEL GP JS

Reg. 27126 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 13.05.2016

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 esdeve-

niments de l’actualitat política?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2016
Jordi Turull i Negre, president GP JS
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3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute de la 
Generalitat amb els ajuntaments
314-04639/11

FORMULACIÓ: JOAN GARCÍA GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 26611 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

A la Mesa del Parlament
Joan García González, 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: 
Ante la deuda que la Generalitat tiene con los ayuntamientos catalanes, y que en 

febrero de 2016 ascendía a casi 700 millones de euros, 
– ¿Se ha reducido esa deuda en las últimas semanas?
– En caso afirmativo, ¿en qué cuantía?
– En caso negativo, ¿por qué no?
– ¿Existe un plan de pago de esa deuda?
– En caso afirmativo, ¿cuál es el calendario de pago previsto?
– En caso negativo, ¿por qué no?

Palau del Parlament, 9 de maig de 2016 
Joan García González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla dels 
Mossos d’Esquadra a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) del 
2010 ençà
314-04640/11

FORMULACIÓ: ALBERTO VILLAGRASA GIL, DEL GP PPC

Reg. 26722 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

A la Mesa del Parlament
Alberto Villagrasa Gil, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-

talunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la plantilla del Cos dels Mossos d’Esquadra que dóna servei al muni-

cipi de Sant Cugat del Vallés des de 2010 ençà? Desglossar per anys.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2016 
Alberto Villagrasa Gil, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio d’agents 
dels Mossos d’Esquadra de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
314-04641/11

FORMULACIÓ: ALBERTO VILLAGRASA GIL, DEL GP PPC

Reg. 26723 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

A la Mesa del Parlament
Alberto Villagrasa Gil, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-

talunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la ràtio d’agents del Cos de Mossos d’Esquadra al municipi de Sant 

Cugat del Vallés?

Palau del Parlament, 9 de maig de 2016 
Alberto Villagrasa Gil, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
vehicles dels Mossos d’Esquadra de Sant Cugat del Vallès (Vallès 
Occidental)
314-04642/11

FORMULACIÓ: ALBERTO VILLAGRASA GIL, DEL GP PPC

Reg. 26724 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

A la Mesa del Parlament
Alberto Villagrasa Gil, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-

talunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– De quants vehicles disposa el Cos de Mossos d’Esquadra per prestar servei al 

municipi de Sant Cugat del Vallès?

Palau del Parlament, 9 de maig de 2016 
Alberto Villagrasa Gil, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
robatoris a domicilis de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) del 
2010 ençà
314-04643/11

FORMULACIÓ: ALBERTO VILLAGRASA GIL, DEL GP PPC

Reg. 26725 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

A la Mesa del Parlament
Alberto Villagrasa Gil, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-

talunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, 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 robatoris a domicilis hi ha hagut al municipi de Sant Cugat del Vallés 

des de l’any 2010 ençà? Desglossar per anys.
– Quants robatoris a domicilis hi ha hagut al municipi de Sant Cugat del Vallés 

en els 5 primers mesos de 2016?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2016 
Alberto Villagrasa Gil, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les assignatures no 
lingüístiques que es preveu d’impartir en espanyol i anglès
314-04644/11

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S

Reg. 26745 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En una entrevista en La Vanguardia (09-05-16), la Consellera d’Ensenyament 

Meritxell Ruíz, ante la pregunta «¿Bilingüismo o trilingüismo?», contestó: Multi-
lingüismo. Ya no se trata sólo de aprender una lengua sino de hacerlo en contextos 
diferentes y en asignaturas no lingüísticas. Evidentemente, la lengua vehicular debe 
ser el catalán.

En su comparecencia del 3 de mayo de 2016 en la Comissió d’Ensenyament, 
también se manifestó en esa misma línea. Dado su convencimiento de que la mejor 
manera de aprender una lengua es realizar asignaturas no lingüísticas en esa lengua.

– ¿Cuál es la previsión del Departament d’Ensenyament de asignaturas no lin-
güísticas en lengua española y en lengua inglesa?

Palacio del Parlamento, 10 de mayo de 2016 
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres d’educació primària i secundària que faran assignatures no 
lingüístiques en espanyol
314-04645/11

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S

Reg. 26746 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En una entrevista en La Vanguardia (09-05-16), la Consellera d’Ensenyament 

Meritxell Ruíz, ante la pregunta «¿Bilingüismo o trilingüismo?», contestó: Multi-
lingüismo. Ya no se trata sólo de aprender una lengua sino de hacerlo en contextos 
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diferentes y en asignaturas no lingüísticas. Evidentemente, la lengua vehicular debe 
ser el catalán.

En su comparecencia del 3 de mayo de 2016 en la Comissió d’Ensenyament, 
también se manifestó en esa misma línea. Dado su convencimiento de que la mejor 
manera de aprender una lengua es realizar asignaturas no lingüísticas en esa lengua.

– ¿Cuántos centros de primaria y secundaria contempla el Departament d’Ense-
nyament en su Proyecto Lingüístico de Centro realizar asignaturas no lingüísticas 
en lengua española?

Palacio del Parlamento, 10 de mayo de 2016 
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres d’educació primària i secundària que faran assignatures no 
lingüístiques en anglès
314-04646/11

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S

Reg. 26747 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En una entrevista en La Vanguardia (09-05-16), la Consellera d’Ensenyament 

Meritxell Ruíz, ante la pregunta «¿Bilingüismo o trilingüismo?», contestó: Multi-
lingüismo. Ya no se trata sólo de aprender una lengua sino de hacerlo en contextos 
diferentes y en asignaturas no lingüísticas. Evidentemente, la lengua vehicular debe 
ser el catalán.

En su comparecencia del 3 de mayo de 2016 en la Comissió d’Ensenyament, 
también se manifestó en esa misma línea. Dado su convencimiento de que la mejor 
manera de aprender una lengua es realizar asignaturas no lingüísticas en esa lengua.

– ¿Cuántos centros de primaria y secundaria contempla el Departament d’Ense-
nyament en su Proyecto Lingüístico de Centro realizar asignaturas no lingüísticas 
en lengua inglesa?

Palacio del Parlamento, 10 de mayo de 2016 
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions amb 
relació a les famílies que s’han negat que llurs fills facin les proves 
de sisè de primària d’avaluació de les competències bàsiques
314-04647/11

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S

Reg. 26748 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta 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: 
Casi 400 familias se han negado esta semana a que sus hijos realicen las pruebas 

de sexto de Primaria en Cataluña, previstas en la Lomce y que evalúan las compe-
tencias básicas en el final de esta etapa educativa. Los padres insumisos, agrupados 
en la Red de Escuelas Insumisas (XEI), se oponen a los exámenes porque, según de-
nuncian, tienen como objetivo realizar ránquings entre centros y no tienen en cuenta 
«el contexto particular del alumno». Estas familias tienen el apoyo de la FACAP.

– ¿Cuáles son las actuaciones del Departament d’Ensenyament con respecto a 
estas familias?

Palacio del Parlamento, 10 de mayo de 2016 
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions 
que rep la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de 
Catalunya
314-04648/11

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S

Reg. 26749 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Casi 400 familias se han negado esta semana a que sus hijos realicen las pruebas 

de sexto de Primaria en Cataluña, previstas en la Lomce y que evalúan las compe-
tencias básicas en el final de esta etapa educativa. Los padres insumisos, agrupados 
en la Red de Escuelas Insumisas (XEI), se oponen a los exámenes porque, según de-
nuncian, tienen como objetivo realizar ránquings entre centros y no tienen en cuenta 
«el contexto particular del alumno». Estas familias tienen el apoyo de la FACAP.

– ¿Recibe la FACAP algún tipo de subvención?
– En caso afirmativo, ¿cuál es el importe anual de esta subvención?

Palacio del Parlamento, 10 de mayo de 2016 
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’afiliats 
que té la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de 
Catalunya
314-04649/11

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S

Reg. 26750 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta 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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Casi 400 familias se han negado esta semana a que sus hijos realicen las pruebas 
de sexto de Primaria en Cataluña, previstas en la Lomce y que evalúan las compe-
tencias básicas en el final de esta etapa educativa. Los padres insumisos, agrupados 
en la Red de Escuelas Insumisas (XEI), se oponen a los exámenes porque, según de-
nuncian, tienen como objetivo realizar ránquings entre centros y no tienen en cuenta 
«el contexto particular del alumno». Estas familias tienen el apoyo de la FACAP.

– ¿Cuántos afiliados tiene la FACAP?

Palacio del Parlamento, 10 de mayo de 2016 
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions que 
rep la Xarxa d’Escoles Insubmises
314-04650/11

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S

Reg. 26751 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Casi 400 familias se han negado esta semana a que sus hijos realicen las pruebas 

de sexto de Primaria en Cataluña, previstas en la Lomce y que evalúan las compe-
tencias básicas en el final de esta etapa educativa. Los padres insumisos, agrupados 
en la Red de Escuelas Insumisas (XEI), se oponen a los exámenes porque, según de-
nuncian, tienen como objetivo realizar ránquings entre centros y no tienen en cuenta 
«el contexto particular del alumno». Estas familias tienen el apoyo de la FACAP.

– ¿Recibe algún tipo de subvención la Red de Escuelas Insumisas (XEI)?
– En caso afirmativo, ¿cuál es el importe anual de esta subvención?

Palacio del Parlamento, 10 de mayo de 2016 
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la signatura d’un 
document amb l’Ajuntament de Salt (Gironès) o la Sociedad de 
Gestión de Activos Inmobiliarios Procedentes de la Reestructuración 
Bancaria (Sareb) amb relació a un edifici que va estar ocupat
314-04651/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 26775 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

A la Mesa del Parlament
Jean Castel Sucarrat, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Ha signat la Generalitat de Catalunya algun tipus de conveni, acord o docu-

ment de qualsevol mena amb l’Ajuntament de Salt i/o amb la Sareb en relació amb 
l’edifici antigament ocupat al c/ Doctor Castany numero 91 de Salt (Gironès)?
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– En cas afirmatiu, es demana còpia d’aquests convenis, acords o documents, si-
guin aquests bilaterals o trilaterals

Palau del Parlament, 10 de maig de 2016 
Jean Castel Sucarrat, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el conveni de 
col·laboració urbanística per a evitar l’edificació de la platja Llarga de 
Vilanova i la Geltrú (Garraf)
314-04652/11

FORMULACIÓ: MIREIA BOYA E BUSQUET, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CUP-CC

Reg. 26892 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Sergi Saladié Gil, diputat del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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 resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

Al Departament de Territori i Sostenibilitat: 
Antecedents: 
Que el 6 d’octubre de 2006 l’Institut Català del Sòl va signar un conveni de col-

laboració urbanística amb Subirats Berenguer Immobiliària S.A per evitar l’edifica-
ció de la Platja Llarga de Vilanova i la Geltrú. Aquest conveni va ser modificat el 2 
de desembre de 2009 i el 20 de desembre de 2013.

A través d’aquest conveni l’Incasòl i Subirats Berenguer es van comprometre a 
efectuar diverses permutes de finques, per un valor de 71,3 milions d’euros.

D’acord amb la darrera modificació del conveni, el termini per efectuar les per-
mutes és el 31 de desembre de 2016.

Preguntes: 
1. Quines permutes s’han dut a terme en el marc del conveni esmentat fins a la 

data d’avui, i per quin import?
2. Per què l’Incasòl no ha executat el conveni totalment? Té previst fer-ho abans 

del 31 de desembre de 2016?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2016 
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Sergi Saladié Gil, diputat, GP CUP-CC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions 
d’Aigües Ter Llobregat en el període 2013-2015
314-04653/11

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC

Reg. 26957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 



BOPC 134
20 de maig de 2016

3.25.15. Preguntes per escrit 103 

del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines i per quins imports han estat les inversions realitzades per la empresa 

concessionària ATLL durant cada un dels anys 2013, 2014 i 2015?
– Es corresponen les inversions realitzades amb les compromeses en el procés 

d’adjudicació?
– En el cas que no hi hagi correspondència, quines inversions, per quins imports 

i per quins motius s’han deixat de fer?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2016 
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encarregat de 
redactar les prescripcions tècniques dels plecs de compres o 
contractació de serveis de la Direcció General de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvaments
314-04654/11

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP SOC

Reg. 26997 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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 pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Qui té encarregada la redacció de les prescripcions tècniques dels plecs de 

compres o contractació de serveis per part de la Direcció General de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments? L’elaboració de tots els plecs han de passar per 
aquest Servei Tècnic? Quin criteri es fa servir per determinar quins han de passar 
i quins no?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2016 
Carles Castillo Rosique, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el plec del contracte 
de mitjans aeris de la Direcció General de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvaments dels darrers cinc anys
314-04655/11

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP SOC

Reg. 26998 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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 pre-
gunta 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 s’explica que en els darrers 5 anys, no ha passat el plec del contracte de 
mitjans aeris pel Servei Tècnic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’In-
cendis i Salvaments?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2016 
Carles Castillo Rosique, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la 
reducció del pressupost de forestals i l’increment del pressupost de 
mitjans aeris
314-04656/11

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP SOC

Reg. 26999 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

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 pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els motius per què durant anys, s’hagi reduït el pressupost de fores-

tals, de capítol 2, i que bombers no tinguessin el material necessari per la campanya 
d’estiu, mentre el pressupost de mitjans aeris no solament no disminuïa si no que 
augmentava?

Palau del Parlament, 11 de maig de 2016 
Carles Castillo Rosique, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost anual d’un 
efectiu del Cos de Mossos d’Esquadra
314-04657/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 27006 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

A la Mesa del Parlament
Jean Castel Sucarrat, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el cost anual d’un efectiu del Cos de Mossos d’Esquadra? (entès com 

al cost total en concepte de sou, indemnitzacions, cotitzacions socials, assegurances, 
despeses de material, equipaments, activitats...)

Palau del Parlament, 12 de maig de 2016 
Jean Castel Sucarrat, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies per 
infracció de les normatives de caça, pesca continental, prevenció 
d’incendis forestals, recursos forestals i circulació motoritzada al 
medi natural
314-04658/11

FORMULACIÓ: MIREIA BOYA E BUSQUET, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CUP-CC

Reg. 27007 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Sergi Saladié Gil, diputat del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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 resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

Al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: 
Antecedents: 
Les denúncies administratives que redacten els agents de l’autoritat, siguin del 

cos que siguin, s’adrecen a l’autoritat competent per a sancionar. Així, les denúncies 
d’infraccions de les Lleis i normatives de Caça, de Pesca, de Prevenció d’Incendis 
Forestals, de Circulació Motoritzada al Medi Natural i de Recursos Forestals, entre 
altres, s’adrecen al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Sovint, però, aquestes denúncies que s’aixequen no acaben tramitant-se per di-
versos motius, en moltes ocasions per manca de recursos humans i/o materials del 
propi Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Preguntes: 
1. Quantes denúncies i actes aixecades per infracció administrativa de les nor-

matives de caça, de pesca continental, de prevenció d’incendis forestals, de recursos 
forestals i de circulació motoritzada al medi natural, s’han rebut al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en els períodes 2013, 2014 i 2015? 
Desglossat per anys, Serveis Territorials i matèria.

2. D’aquestes denúncies i actes, en quants casos s’ha obert expedient administra-
tiu sancionador? Desglossat per anys, Serveis Territorials i matèria.

3. De quantes denúncies i actes no s’ha obert expedient sancionador, i per qui-
na casuística no s’ha obert (manca d’infracció, manca de personal per a instruir-les, 
etc.)? Desglossat per anys, Serveis Territorials i motiu de no obertura.

4. Quants dels expedients sancionadors han acabat amb resolució de sanció fer-
ma? Desglossat per anys, Serveis Territorials i matèria.

5. Quants dels expedients sancionadors oberts, no han acabat amb sanció ferma? 
Desglossat per anys, Serveis Territorials i motiu (caducitat, estimació d’al·legacions, 
etc.)

6. Quina valoració fa el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, de l’agilitat i l’eficàcia en la tramitació actual de les sancions que preveuen les 
lleis i reglaments en matèria de Caça, de Pesca Continental, de Prevenció d’Incendis 
Forestals, d’Accés motoritzat al Medi Natural i de temes Forestals? Desglossat per 
Serveis Territorials i matèria.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2016 
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Sergi Saladié Gil, diputat, GP CUP-CC 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitatges a què s’ha cobrat l’impost d’habitatges buits durant el 
període de vigència de la Llei 14/2015
314-04659/11

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 27031 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

El Decret Llei contra la Pobresa Energètica de 2013, recentment anul·lat pel Tri-
bunal Constitucional, i la legislació aprovada en 2015 en aquesta Cambra per mobi-
litzar el parc residencial buit en poder dels bancs, com la Llei 14/2015 de 21 de juliol 
que crea l’impost sobre els pisos buits o la Llei 24/2015, de 29 de juliol de mesures 
urgents en l’àmbit de la pobresa energètica i l’habitatge, van ser malauradament sus-
peses parcialment pel Tribunal Constitucional.

A l’Hospitalet de Llobregat, segons les dades del registre d’Habitatges Buits faci-
litades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en el mes de març hi havien decla-
rats a la ciutat, un total de 1.734 habitatges en poder dels grans tenidors, bàsicament 
entitats financeres.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Tot i que com ja ens hem referit, la Llei 14/2015 ha estat suspesa pel TC, a 

quants habitatges, a Catalunya, se’ls ha cobrat l’impost d’habitatges buits durant el 
període de vigència de l’esmentada llei?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2016 
Rosa Maria Ibarra Ollé, David Pérez Ibáñez, diputats, GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pisos 
d’entitats financeres cedits del 2014 ençà
314-04660/11

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 27032 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

Segons s’ha publicat darrerament als mitjans de comunicació, la Generalitat ha 
rebut, per part d’algunes entitats financeres, diferents paquets d’habitatges en règim 
de cessió voluntària i temporal.

Arrel d’aquestes informacions, interessa saber a aquests diputats i al seu grup 
parlamentari: 
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– Quants pisos, propietat d’entitats financeres, s’han cedit a tot Catalunya durant 
els anys 2014, 2015 i el que portem de 2016?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2016 
Rosa Maria Ibarra Ollé, David Pérez Ibáñez, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pisos 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya cedits a l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) del 2014 ençà
314-04661/11

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 27033 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

Segons s’ha publicat darrerament als mitjans de comunicació, la Generalitat ha 
rebut, per part d’algunes entitats financeres, diferents paquets d’habitatges en règim 
de cessió voluntària i temporal.

Arrel d’aquestes informacions, interessa saber a aquests diputats i al seu grup 
parlamentari: 

– Quants d’aquests pisos han estat cedits per l’Agència de l’Habitatge de Catalu-
nya, en els anys 2014, 2015 i el que portem de 2016, a l’Ajuntament de l’Hospitalet 
de Llobregat per a posar-los a disposició de la Mesa del Fons Social d’Habitatge?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2016 
Rosa Maria Ibarra Ollé, David Pérez Ibáñez, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida 
pressupostària destinada a arreglar els habitatges cedits per entitats 
financeres
314-04662/11

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 27034 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.05.2016

A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

Segons s’ha publicat darrerament als mitjans de comunicació, la Generalitat ha 
rebut, per part d’algunes entitats financeres, diferents paquets d’habitatges en règim 
de cessió voluntària i temporal.

Arrel d’aquestes informacions, interessa saber a aquests diputats i al seu grup 
parlamentari: 
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– Quina és la partida pressupostària del Govern a la qual s’imputarà la despesa 
derivada d’arreglar aquests habitatges per a que assoleixin el nivell mínim d’habita-
bilitat i eficiència energètica?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2016 
Rosa Maria Ibarra Ollé, David Pérez Ibáñez, diputats, GP SOC
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