
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la realització d’estudis d’inundació 
al darrer tram de la Tordera i l’adequació als usos derivats de projecte de regularit-
zació d’alguns càmpings de Blanes (Selva)
314-06870/11
Resposta del Govern 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un estudi d’inunda-
ció al darrer tram de la Tordera que reguli l’ús de cada espai en funció del retorn i 
freqüència del creixement del riu
314-06873/11
Resposta del Govern 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resolució de l’expedient incoat 
a l’empresa Hispano Igualadina, del grup Monbus, per les modificacions en el qua-
dre de marxes que van provocar retards al servei de la línia Vilafranca-Barcelona
314-06877/11
Resposta del Govern 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals l’Agència Ca-
talana de l’Aigua no ha respost al requeriment judicial dels familiars de les víctimes 
de les inundacions d’Agramunt (Urgell)
314-06932/11
Resposta del Govern 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals l’Agència Ca-
talana de l’Aigua no ha respost sobre les dades de previsió d’inundacions a l’Urgell 
per al 2 i el 3 de novembre de 2015
314-06933/11
Resposta del Govern 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals l’Agència Ca-
talana de l’Aigua no ha respost sobre si la zona d’Agramunt (Urgell) està catalogada 
com a zona de risc d’inundacions
314-06934/11
Resposta del Govern 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals l’Agència Ca-
talana de l’Aigua no ha respost sobre l’existència d’algun expedient o requeriment 
relatiu a la Residència Ribera del Sió, d’Agramunt (Urgell), per risc d’inundacions
314-06935/11
Resposta del Govern 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures impulsades per a evitar 
danys personals i materials per inundacions en zones inundables
314-06936/11
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els treballs d’investigació iniciats 
pel Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya amb relació als atacs al Sin-
dicat de Mossos d’Esquadra del 27 d’octubre de 2016
314-07343/11
Resposta del Govern 16
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els treballs d’investigació iniciats 
pel Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya amb relació als atacs al Sin-
dicat de Mossos d’Esquadra del 18 de maig de 2016
314-07344/11
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la contractació de les 
empreses Microsoft i Seidor per a diferents subministraments informàtics
314-07348/11
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’acompliment de l’Acord 
GOV/147/2016, pel qual s’aprova el desenvolupament del Sistema d’identificació 
verificada de Catalunya
314-07369/11
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera d’inscriure’s en el Siste-
ma d’identificació verificada de Catalunya per a obtenir la identificació
314-07370/11
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el format de la identificació que 
s’obté pel Sistema d’identificació verificada de Catalunya
314-07371/11
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desenvolupament del Sistema 
d’identificació verificada de Catalunya i les similituds amb el sistema d’identificació 
del document nacional d’identitat
314-07372/11
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos humans amb què 
compta per a l’execució de l’Acord GOV/147/2016, pel qual s’aprova el desenvolu-
pament del Sistema d’identificació verificada de Catalunya
314-07373/11
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris establerts per a formar 
part del grup de treball que desenvoluparà el Sistema d’identificació verificada de 
Catalunya
314-07374/11
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de col·laboració 
entre els departaments de la Generalitat per a desenvolupar el Sistema d’identifi-
cació verificada de Catalunya
314-07375/11
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reglament en què es basarà la 
Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital per a crear el 
fitxer de dades personals
314-07376/11
Resposta del Govern 21

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la viabilitat de l’aero-
port de Lleida-Alguaire
311-00605/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de facultats 
de medicina
311-00606/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 22
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de facultats 
de medicina privades
311-00607/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els estudis relatius a 
la necessitat de metges en el futur
311-00608/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la composició dels tri-
bunals constituïts a les universitats catalanes per al Pla Serra Húnter
311-00609/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la composició amb 
membres titulars dels tribunals constituïts a les universitats catalanes per al Pla 
Serra Húnter
311-00610/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el manteniment del pro-
jecte de construcció d’una estació de tren al polígon industrial del Segre, de Lleida
311-00612/11
Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de la construc-
ció d’una estació de tren al polígon industrial del Segre, de Lleida
311-00613/11
Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les dates d’inici i aca-
bament de les obres de construcció d’una estació de tren al polígon industrial del 
Segre, de Lleida
311-00614/11
Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s 25

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual en l’expedient de 
licitació 112/2017/01-01 del servei de trucades d’urgència 112 només es liciten les 
places de supervisió i coordinació
314-07518/11
Rectificació del text presentat 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la discriminació dels alumnes que 
no tenen reflectit en l’expedient acadèmic l’assoliment d’objectius amb relació a les 
adaptacions curriculars individualitzades
314-07575/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les anotacions als ex-
pedients acadèmics dels alumnes amb adaptacions curriculars individualitzades pel 
que fa a l’assoliment d’objectius específics
314-07576/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la introducció de mecanismes als 
expedients acadèmics dels alumnes amb adaptacions curriculars individualitzades 
perquè quedi reflectit el progrés personal i l’assoliment d’objectius
314-07577/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes als expedients 
acadèmics dels alumnes amb adaptacions curriculars individualitzades perquè quedi 
reflectit el progrés personal i l’assoliment d’objectius
314-07578/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes interns encarregats 
per l’exdirector de l’aeroport de Lleida-Alguaire el 2015 i 2016 que detecten irregu-
laritats del 2011
314-07579/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 29
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades arran dels 
informes interns encarregats per l’exdirector de l’aeroport de Lleida-Alguaire el 2015 
i 2016 que detecten irregularitats de l’any 2011
314-07580/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un cobrament no justificat de l’em-
presa Lesma Handling entre els anys 2011 i 2015 a l’aeroport de Lleida-Alguaire
314-07581/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els indicis de connivència entre 
l’empresa Falck i Aeroports Públics de Catalunya
314-07582/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades davant les 
irregularitats denunciades amb relació a la concessió del servei de bombers a l’ae-
roport Lleida-Alguaire
314-07583/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades davant les 
irregularitats denunciades amb relació a pagaments a l’empresa de seguretat Eulen 
a l’aeroport de Lleida-Alguaire
314-07584/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de l’acomiadament del 
director de l’aeroport de Lleida-Alguaire el 2015
314-07585/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris d’assignació d’hores de 
servei de vetllador als alumnes dels centres educatius
314-07586/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les hores de coordinació amb el 
personal docent assignades als vetlladors escolars
314-07587/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris establerts per a valorar 
la progressió dels alumnes amb servei de vetllador
314-07588/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació de l’evolució dels alum-
nes amb servei de vetllador per a determinar-ne un increment o una reducció
314-07589/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis relatius a l’augment del 
nombre d’alumnes amb necessitat de servei de vetllador
314-07590/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reconeixement de la importància 
dels vetlladors en la redacció del decret sobre escola inclusiva
314-07591/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a determinar la par-
tida pressupostària del servei de vetllador escolar
314-07592/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació d’una partida pressu-
postària flexible al servei de vetllador escolar
314-07593/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 36
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’anàlisi de la situació del personal 
del servei de vetllador escolar
314-07594/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació de l’Institut Ermessen-
da, de Girona
314-07595/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió de l’Institut Ermessenda, 
de Girona
314-07596/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes de construcció d’un 
nou edifici per a l’Institut Ermessenda, de Girona
314-07597/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes l’emplaçament de 
l’Institut Ermessenda, de Girona
314-07598/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a atendre el creixe-
ment del nombre d’alumnes de primer d’ESO a Girona
314-07599/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació de nous centres per 
a atendre el creixement del nombre d’alumnes de primer d’ESO a Girona
314-07600/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades amb relació 
a la gestió de les subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya se-
guint les recomanacions de l’informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes 
relatiu als anys 2009 i 2010
314-07601/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades amb relació 
a la comunicació entre els serveis centrals i les delegacions territorials del Servei 
d’Ocupació de Catalunya pel que fa a la gestió de les subvencions seguint les re-
comanacions de l’informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes relatiu als 
anys 2009 i 2010
314-07602/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a definir 
les funcions de les persones del Servei d’Ocupació de Catalunya que gestionen les 
subvencions seguint les recomanacions de l’informe de fiscalització de la Sindica-
tura de Comptes relatiu als anys 2009 i 2010
314-07603/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a mi-
llorar el sistema d’organització i arxiu documental del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya seguint les recomanacions de l’informe de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes relatiu als anys 2009 i 2010
314-07604/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a veri-
ficar la informació a les sol·licituds de subvencions del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya seguint les recomanacions de l’informe de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes relatiu als anys 2009 i 2010
314-07605/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s 42
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment de control de les 
subvencions del Servei d’Ocupació de Catalunya per assegurar les actuacions ob-
jecte de subvenció i la deguda justificació seguint les recomanacions de l’informe 
de fiscalització de la Sindicatura de Comptes relatiu als anys 2009 i 2010
314-07606/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en llista 
d’espera per a accedir a una plaça residencial
314-07607/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a accedir a una 
plaça residencial
314-07608/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la priorització de les necessitats 
dels beneficiaris de places residencials
314-07609/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les pautes d’actuació en la priorit-
zació de les necessitats dels beneficiaris de places residencials
314-07610/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat dels criteris i les pautes 
d’actuació en la priorització de les necessitats dels beneficiaris de places residencials
314-07611/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació del subministrament 
elèctric a la Ribera d’Ebre i la Terra Alta
314-07612/11
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres diputats del GP SOC 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els talls de subministrament elèctric 
del 30 i el 31 de desembre de 2016 a la Ribera d’Ebre i la Terra Alta
314-07613/11
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres diputats del GP SOC 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les afectacions dels talls de submi-
nistrament elèctric del 30 i el 31 de desembre de 2016 a les instal·lacions del Penta 
i del Plaseqta a Flix (Ribera d’Ebre)
314-07614/11
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres diputats del GP SOC 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a as-
segurar que la interrupció del subministrament elèctric no afecti els serveis vincu-
lats al Penta i al Plaseqta
314-07615/11
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres diputats del GP SOC 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de de la Llei 18/2008, 
de garantia i qualitat del subministrament elèctric
314-07616/11
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres diputats del GP SOC 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a aclarir l’ac-
tuació de l’empresa TSC amb relació a la querella presentada per una setantena 
de treballadors
314-07617/11
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CSP 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions de les investiga-
cions per a aclarir els fets relatius a la querella presentada per una setantena de 
treballadors contra l’empresa TSC
314-07618/11
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CSP 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a re-
soldre el conflicte entre l’empresa TSC i els treballadors
314-07619/11
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CSP 49
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la rebaixa de la categoria pro-
fessional dels treballadors de l’empresa TSC ha condicionat la qualitat del servei
314-07620/11
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CSP 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’oferta econòmica de l’empresa 
TSC per a guanyar l’adjudicació pública del transport sanitari urgent ha causat la 
rebaixa de la categoria professional dels treballadors
314-07621/11
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CSP 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la rebaixa de la categoria pro-
fessional dels treballadors de l’empresa TSC és un incompliment de les condicions 
d’adjudicació del servei
314-07622/11
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CSP 51



Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització del 
paper reciclat en el Parlament i en 
els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990. 

Els documents publicats en el 
Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya (BOPC) són una 
reproducció fidel dels documents 
originals entrats al Registre.

La numeració del BOPC no està 
necessàriament vinculada a una 
sola data.

Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7798 
DL: B-20.066-1980

www.parlament.cat

www.parlament.cat


BOPC 306
20 de gener de 2017

1.25.15. Preguntes per escrit 9 

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la realització 
d’estudis d’inundació al darrer tram de la Tordera i l’adequació als 
usos derivats de projecte de regularització d’alguns càmpings de 
Blanes (Selva)
314-06870/11

Proponent: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 47136 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

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 314-06870/11 us in-
formo del següent:

L’estudi d’inundabilitat ja es troba inclòs al Pla de Gestió del Risc d’Inundacions 
(PGRI), el qual ha superat el tràmit d’informació pública i està actualment pendent 
d’aprovació.

Barcelona, 9 de gener de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un 
estudi d’inundació al darrer tram de la Tordera que reguli l’ús de 
cada espai en funció del retorn i freqüència del creixement del riu
314-06873/11

Proponent: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 47137 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

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 314-06873/11 us in-
formo del següent:

Els usos ja estan regulats per les normatives hidràuliques i urbanístiques, en fun-
ció de les diferents zones i sistemes dels espais fluvials afectats dins de les zones 
inundables.

L’estudi d’inundabilitat de la conca de la Tordera està disponible al web de 
l’Agència (www.gencat.cat/aca), dins del document de «Planificació de l’Espai Flu-
vial de la conca de la Tordera».

Barcelona, 9 de gener de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resolució de 
l’expedient incoat a l’empresa Hispano Igualadina, del grup Monbus, 
per les modificacions en el quadre de marxes que van provocar 
retards al servei de la línia Vilafranca-Barcelona
314-06877/11

Proponent: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 47138 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

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 314-06877/11 us in-
formo del següent:

El Servei Territorial de Transports de Barcelona ha iniciat la tramitació de 
l’expedient sancionador. Aquest es troba en tramitació de conformitat amb el pre-
vist a la normativa vigent en matèria de règim sancionador aplicable als procedi-
ments de la Generalitat de Catalunya, de forma que encara no hi ha resolució de 
l’expedient.

Barcelona, 9 de gener de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals l’Agència Catalana de l’Aigua no ha respost al requeriment 
judicial dels familiars de les víctimes de les inundacions d’Agramunt 
(Urgell)
314-06932/11

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 47139 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

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 314-06932/11 us in-
formo del següent:

L’Agència Catalana de l’Aigua va rebre una única petició d’informació del Jutjat 
d’Instrucció número 1 de Balaguer el 6 de novembre de 2015, la qual va ser contes-
tada per escrit del Director el 2 de desembre de 2015.

Barcelona, 9 de gener de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals l’Agència Catalana de l’Aigua no ha respost sobre les dades de 
previsió d’inundacions a l’Urgell per al 2 i el 3 de novembre de 2015
314-06933/11

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 47140 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

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 314-06933/11 us in-
formo del següent:

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha respost, mitjançant el Departament de 
Territori i Sostenibilitat, totes les preguntes escrites que ha rebut del Parlament 
de Catalunya en relació amb les inundacions d’Agramunt de novembre de 2015.

L’avaluació i gestió del risc d’inundació queda regulada per la Directiva 
2007/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2007, relati va a 
l’avaluació i la gestió dels riscos d’inundació que està transposada a la legislació es-
panyola mitjançant el Reial decret 903/2010, de 9 de juliol, d’avaluació i gestió del 
risc d’inundació.

La normativa considera necessària l’elaboració de plans de gestió del risc, centrats 
en la prevenció, la protecció i la preparació davant d’episodis d’inundacions, que s’hau-
ran de realitzar tenint en consideració les característiques de cada zona. Aquests plans, 
en els quals han de participar diversos agents, requereixen que s’elabori de forma prè-
via una avaluació preliminar del risc d’inundacions i els mapes de perillositat i de risc, 
fases ja dutes a terme al Districte de conca fluvial de Catalunya o conques internes.

Pel què fa a la gestió del risc d’inundació a Catalunya, es poden identificar diver-
sos àmbits sectorials d’actuació en el què participen, entre d’altres, els actors següents:

1. Pel què fa a la planificació sectorial de Protecció civil (predicció i gestió del 
risc) els principals actors què cal tenir en compte són:

– La Direcció General de Protecció Civil de Catalunya.
– Els Ajuntaments.
– Totes aquelles activitats que han d’elaborar plans d’autoprotecció.
– Pel què fa a la predicció de riscos geològics associats o induïts per inundacions 

destaca l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
2. En l’àmbit de planificació sectorial de l’aigua a Catalunya els principals actors 

que cal tenir en compte són:
– Predicció hidrològica i hidràulica: pel què fa a la xarxa fluvial pública, també 

anomenat domini públic hidràulic:
• L’ACA, que té plenes competències al Districte de conca fluvial de Catalunya o 

el què és el mateix, a les conques internes de Catalunya.
• Confederació hidrogràfica de l’Ebre té competències a les conques intercomu-

nitàries de l’Ebre i la Garona.
• Confederació hidrogràfica del Xúquer que té competències a les conques inter-

comunitàries del riu Sénia i part de les rieres del Montsant.
3. En l’àmbit de planificació sectorial d’ordenació del territori i urbanisme, els 

principals actors que cal tenir en compte són:
– La Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme.
– Els Ajuntaments.
4. Pel què fa a la Predicció meteorològica: el Servei Meteorològic de Catalunya 

i l’Agència estatal de meteorologia.
El Pla Inuncat té per objectiu fer front a les emergències per inundacions, dins de 

l’àmbit territorial de Catalunya, establint els avisos, l’organització i els procediments 
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d’actuació dels serveis de la Generalitat de Catalunya, de les altres administracions 
públiques i de les entitats privades.

El Pla Inuncat quantifica i localitza dins de tot el territori de Catalunya, els as-
pectes fonamentals per a l’anàlisi del risc, vulnerabilitat, zonificació del territori, 
establiment de les èpoques de perill i desplegament de mitjans i recursos i localitza-
ció d’infraestructures de recolzament per als treballs d’actuació en cas d’emergència

El Pla Inuncat estableix els punts d’actuació prioritària, que són aquells punts 
on, per xàfecs, per pluges importants, per temporals de mar..., hi ha un risc molt 
important degut a crescudes sobtades d’aigua en els rius, rieres, etc, cops de mar, 
acumulació d’aigua per mal drenatge... Aquests punts, pel seu risc intrínsec, se’ls ha 
d’associar una operativa.

L’ACA, a partir de l’experiència, de l’estudi hidràulic de la xarxa primària, d’in-
formació procedent d’entrevistes realitzades a personal de diferents estaments ter-
ritorials i de visites als elements del territori que caracteritzen el funcionament hi-
dràulic dels rius, com ponts i assuts, va recopilar un gran nombre d’informació sobre 
aquests punts.

Amb l’objectiu que els municipis els puguin validar i completar la recopilació a 
partir dels punts recollits en el Pla d’Actuació Municipal per Inundacions (PAM), i 
poder incloure l’operativitat que se’ls ha d’associar, s’ha fet una aplicació web.

L’aplicació de punts d’actuació prioritària, és la següent:
– Un repositori únic via web de fàcil accés per a tots els organismes (municipis 

i els organismes implicats en la gestió de l’emergència).
– Interoperable i accessible des de qualsevol punt del territori, que permeti ac-

tualització distribuïda a les administracions locals.
– Edició senzilla ja que l’usuari no ha de ser expert amb els sistemes d’informa-

ció geogràfica (SIG)
– Baix cost de desenvolupament i implantació
– Escalable, que el municipi pot treballar amb el seu terme municipal a diferents 

escales.
Pel que fa a l’estructura de la informació de l’aplicació, és la següent:
– Localització del punt d’actuació prioritària
– Tipus de punt (pont, gual, zona d’explotació agrària, zona industrial...)
– Tipus d’inundació
– Quan hi ha problemes i de quin tipus
– Operativa a seguir i responsable de portar-la a terme
– Nivell de risc del punt
Aquesta eina s’ha posat a disposició dels Ajuntaments per facilitar-los la feina 

d’identificar els punts del seu terme municipal. El resultat que es pretén aconseguir 
és disposar d’una base de dades única per a tot els estaments implicats en l’emergèn-
cia, on es recullin tots els punts d’actuació prioritària existents i l’operativa a seguir 
en cada cas.

Aquesta és una tasca que requereix molt esforç i gairebé amb una actualització 
continua, ja que les característiques del territori com a conseqüència de l’acció an-
tròpica són molt variants. En cas de previsió de precipitacions o risc d’inundacions 
en una determinada zona de Catalunya, l’ús d’aquesta eina facilitarà la localització 
i l’operativitat que cal seguir en cada punt d’actuació prioritària per poder actuar el 
més ràpidament possible i evitar així situacions catastròfiques.

Per això, la validació i actualització d’aquests punts, complimentant sobretot la 
part operativa té un paper molt important. L’accés a l’aplicació es pot fer de dues 
maneres: des del Mapa de Protecció Civil de Catalunya o des del servei de Geolocal.

Barcelona, 9 de gener de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals l’Agència Catalana de l’Aigua no ha respost sobre si la 
zona d’Agramunt (Urgell) està catalogada com a zona de risc 
d’inundacions
314-06934/11

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 47141 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

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 314-06934/11 us in-
formo del següent:

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha respost, mitjançant el Departament de 
Territori i Sostenibilitat, totes les preguntes escrites que ha rebut del Parlament 
de Catalunya en relació amb les inundacions d’Agramunt de novembre de 2015.

El riu Sió és un afluent del riu Segre, per la qual cosa pertany a la conca inter-
comunitària de l’Ebre, corresponent l’exercici de les funcions que la legislació d’Ai-
gües atribueix als organismes de conca, a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 
(CHE).

Així, l’organisme de conca competent en aquesta zona (CHE) ha publicat al seu 
web el detall de les zones inundables del riu Sió (Agramunt), incloses també dins 
la web del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, mitjançant el Sis-
tema Nacional de Cartografia de Zonas Inundables (SNCZI).

A més a més, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), al desembre de 2003, va tra-
metre la informació relativa a la Delimitació de zones inundables (memòria i plà-
nols) per a la redacció del Pla Inuncat (Pla especial d’emergències per a inundacions 
de Catalunya) a tots els ajuntaments de l’àmbit de les conques intercomunitàries 
(entre ells Agramunt). Aquesta informació va ser elaborada conjuntament amb la 
CHE del Ebro i va servir per a l’homologació del Pla Inuncat.

Així mateix, l’ACA també ha publicat al seu web tota la informació sobre la 
delimitació de zones inundables per a cabals corresponents a diferents períodes de 
retorn, que reprodueix la informació elaborada per la CHE. La informació es pot 
consultar mitjançant l’accés a: Inici/Consulta de dades/Aplicacions interactives/ Es-
pais Fluvials.

Per tant, se n’ha fet una difusió activa, aplicant els principis de transparència i 
publicitat vigents, amb la finalitat que es conegui amb detall la catalogació com a 
zona inundable de bona part de la població d’Agramunt i la seva possible afectació 
davant d’una crescuda del riu Sió.

Barcelona, 9 de gener de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals l’Agència Catalana de l’Aigua no ha respost sobre l’existència 
d’algun expedient o requeriment relatiu a la Residència Ribera del 
Sió, d’Agramunt (Urgell), per risc d’inundacions
314-06935/11

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 47142 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

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 314-06935/11 us in-
formo del següent:

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha respost, mitjançant el Departament de 
Territori i Sostenibilitat, totes les preguntes escrites que ha rebut del Parlament 
de Catalunya en relació amb les inundacions d’Agramunt de novembre de 2015.

Des de la modificació de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’aigües, efectuada per la 
Llei 46/1999, els organismes de conca han de donar trasllat a les Administracions 
competents en matèria d’ordenació del territori i urbanisme de les dades i estudis 
disponibles sobre avingudes, amb l’objecte que es tinguin en compte en la planifi-
cació del sòl i, en particular, en les autoritzacions d’usos que s’acordin en les zones 
inundables.

El riu Sió és un afluent del riu Segre, per la qual cosa pertany a la conca inter-
comunitària de l’Ebre, i aquest deure correspon a l’Administració de l’Estat a través 
de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE).

La normativa urbanística vigent estableix el caràcter preceptiu de l’informe d’un 
seguit d’organismes de la Generalitat, entre els quals es troba l’ACA. En aquest sen-
tit, l’informe ha de versar sobre les competències de l’ACA, que no s’estenen a la 
inundabilitat dels terrenys, matèria que correspon a la CHE per tractar-se de domini 
públic hidràulic.

No obstant això, l’ACA, pel que fa al municipi d’Agramunt, ha informat 5 vega-
des durant el període 1999-2014, en relació amb diferents instruments de planeja-
ment urbanístic. En aquests cas, l’informe de l’ACA ha de versar bàsicament sobre 
aspectes de la seva competència i qualsevol altre aspecte que es reculli s’ha de con-
siderar, des del punt de vista de la competència, com un mer criteri orientatiu o in-
formatiu, sense caràcter vinculant. Per això, en matèria d’inundabilitat (que forma 
part de la gestió del domini públic hidràulic i correspon a la CHE), en els informes 
de l’ACA es van fer consideracions al respecte orientativament o informativament. 
Així mateix, es va indicar a l’Ajuntament la necessitat de redactar un Pla d’actuació 
municipal (PAM), pel risc d’inundació d’aquest nucli urbà.

Els principals informes realitzats per l’ACA, durant el període 1999-2014 són els 
següents:

– Modificació puntual de les normes subsidiàries del planejament urbà d’Agra-
munt, sector de la Fondandana, proposta núm.1 (any 1999).

– Modificació puntual de les normes subsidiàries del planejament a l’avinguda 
Catalunya, xamfrà passatge riu Sió (any 2006).

– Modificació puntual de les normes subsidiàries en l’illa delimitada per l’avin-
guda Catalunya i els carrers de d’institut de la Capella (any 2008).

– Estudi d’inundabilitat del riu Sió i estudi d’ampliació del canal del riu Sió i re-
percussions en la inundabilitat, al municipi d’Agramunt (any 2009).

– Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Agramunt (any 2014).
Amb posterioritat a novembre de 2015, l’ACA ha rebut les peticions següents:
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– Una única petició d’informació del Jutjat d’Instrucció número 1 de Balaguer 
el 6 de novembre de 2015, la qual va ser contestada per escrit del Director el 2 de 
desembre de 2015.

– Una única petició d’informació del Síndic de Greuges el 4 de novembre de 
2015, la qual va ser contestada per escrit del Director el 24 de novembre de 2015 
(Registre de sortida d’1 de desembre de 2015).

– Una sol·licitud de responsabilitat patrimonial presentada per les famílies de les 
víctimes el novembre de 2016, la qual comporta la tramitació del corresponent ex-
pedient administratiu, actualment en curs.

Barcelona, 9 de gener de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
impulsades per a evitar danys personals i materials per inundacions 
en zones inundables
314-06936/11

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 47274 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

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 314-06936/11, us in-
formo del següent:

D’acord amb la informació que m’aporten els responsables, per evitar que es 
repeteixin danys personals i materials arran d’inundacions en zones inundables, el 
Govern ha impulsat les mesures o actuacions següents:

– S’ha actualitzat el Pla Inuncat amb les millores següents:
– A més dels comunicats i avisos del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), 

s’ha introduït el comunicat d’alerta hidrològica per part dels organismes de con-
ca (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, Confederació Hidrogràfica del Xúquer i 
Agència Catalana de l’Aigua).

– En les activacions de l’Inuncat en «alerta» per precipitacions intenses, s’ha es-
tablert un nou procediment d’avís als municipis no inclosos en els butlletins de Situ-
ació Meteorològica de Perill (SMP), que emet el SMC, que tenen cursos fluvials que 
poden quedar afectats per l’acumulació de pluges aigües amunt. L’Agència Catala-
na de l’Aigua (ACA) va subministrar la relació de municipis i cursos fluvials que 
es poden veure influenciats pels avisos de SMP d’altres comarques i es troben en 
aquestes circumstàncies. D’aquesta manera s’ha reforçat el procediment que utilitza 
el Centre de Coordinació d’emergències de Catalunya (Cecat) per a la distribució i 
difusió d’avisos hidrològics per pluges intenses o sostingudes.

– S’ha revisat el procediment de distribució i difusió de comunicats i avisos per 
evitar la proliferació expansiva d’informació i permetre als receptors una identifica-
ció més clara i explícita de les situacions de risc.

– Aquesta actualització ha estat el resultat de múltiples sessions de treball amb 
els organismes competents en l’avaluació hidrometeorològica, cossos operatius, pro-
tecció civil i representants municipals.

– El Departament d’Interior ha signat un conveni amb els consells comarcals de 
Lleida que ja disposen de sensors hidrometeorològics fruit de la participació en un 
projecte Intereg de la UE que va impulsar la Diputació de Lleida, per tal que la in-
formació d’aquests sensors estigui disponible per al Cecat.
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– La Direcció General de Protecció Civil s’ha incorporat com a partner del nou 
projecte Intereg que la Diputació de Lleida està impulsant per poder realitzar la se-
gona fase del projecte Hydro, ja implantat, i obtenir un sistema que, a partir de la 
sensorització, permeti sistematitzar l’alerta a institucions, entitats, activitats i esta-
bliments afectats.

– La Direcció General de Protecció Civil participa, també, en el procés de regu-
larització de càmpings que poden estar afectats pel risc d’inundació, que impulsa la 
Direcció General d’Urbanisme i en la qual hi participa activament l’Agència Cata-
lana de l’Aigua i diferents entitats associatives de càmpings d’arreu de Catalunya.

– La Direcció General de Protecció Civil ha realitzat un treball específic per-
què a partir de la informació cartogràfica que sobre zones inundables ofereixen la 
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i 
l’ACA, i la de localització de residències que ha ofert el Departament de Benestar 
Social i Família, s’identifiqui nominalment les residències que poden estar situades 
en alguna de les zones d’inundabilitat en els diferents períodes de retorn que esta-
bleix l’Inuncat.

– Per la seva banda, l’ACA, en col·laboració amb altres administracions, ha estat 
treballant durant els darrers anys en la redacció del Pla de gestió de risc d’inundaci-
ons (PGRI). Aquest document és una eina bàsica per a la prevenció i la gestió d’un 
risc comú i recurrent al territori.

Atesa la importància de que les administracions locals i la ciutadania coneguin 
de primera mà totes aquelles accions que el Govern ha realitzat, realitza i realitzarà 
en els propers anys, sigui en l’àmbit de la planificació, l’avaluació, la prevenció o la 
correcció dels riscos d’inundació, l’ACA ha organitzat dues jornades sobre inundabi-
litat. En concret, s’han triat dues ubicacions clau, que són el centre geogràfic de cada 
conca hidrogràfica: per un costat Manresa, centre de les conques internes de Catalu-
nya, i, per l’altre, Lleida, centre de la part catalana de la conca hidrogràfica de l’Ebre.

Barcelona, 10 de gener de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els treballs 
d’investigació iniciats pel Centre de Seguretat de la Informació de 
Catalunya amb relació als atacs al Sindicat de Mossos d’Esquadra 
del 27 d’octubre de 2016
314-07343/11

Proponent: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 47204 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

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

nya, i per tal de donar resposta conjunta a les preguntes escrites, amb Número de Tra-
mitació: 314-07343/11 i 314-07344/11, us trameto, en document annex, la informació 
facilitada per a la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital.

Barcelona, 12 de gener de 2017
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex
El Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat) desenvolupa la 

seva activitat en coherència amb allò establert en els estatuts de l’entitat i en com-
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pliment amb l’encàrrec del Govern de Catalunya per a l’exercici de les funcions de 
planificació, gestió i control de la seguretat de les TIC de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya.

El Cesicat té entre les seves funcions com a Computer Emergency Response 
Team (CERT) del Govern de Catalunya, detectar i notificar incidents de cibersegu-
retat, determinar com aquests s’han pogut produir i establir mesures i recomana-
cions a adoptar per tal de pal·liar-ne els seus efectes, o fins i tot prevenir-los.

En relació amb l’incident de ciberseguretat que va afectar el portal web i la 
base de dades del Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME), el Cesicat va identificar 
la matinada del 18 de maig de 2016 un possible compromís de la base de dades 
de l’SME amb informació de caràcter personal dels seus afiliats, majoritàriament 
agents del Cos de Mossos d’Esquadra. Posteriorment a aquest fet, el 19 de maig 
de 2016 es va produir una nova publicació a Internet amb dades addicionals tam-
bé compromeses en el ciberatac, entre les quals figuraven credencials dels usuaris, 
codi del portal web compromès i material de difusió multimèdia que descrivia com 
s’havia realitzat.

Amb motiu d’aquest incident, el Cesicat va obrir una investigació el 18 de maig 
de 2016 per tal de determinar el vector d’atac que va causar la fuita d’informació i 
analitzar-ne el potencial compromís de credencials que afectessin, per efecte con-
tagi, a Sistemes d’Informació de la Generalitat de Catalunya, atès que es tractava 
de personal afí a la mateixa Generalitat. En paral·lel, el Cesicat va iniciar un seguit 
d’actuacions de caràcter preventiu, com ara la renovació de les credencials compro-
meses que contenien adreces de correu electrònic del domini de la Generalitat de 
Catalunya.

El Cesicat va notificar el 18 de maig de 2016 l’incident de ciberseguretat a la 
Unitat de Delictes Informàtics de la Policia de la Generalitat - Cos de Mossos d’Es-
quadra (PG-CME), atenent els posteriors requeriments que es van traslladar des 
d’aquesta unitat.

El Cesicat no té constància de cap altre atac contra Sistemes d’Informació de 
l’SME posterior al mes de maig de 2016, i en conseqüència no va iniciar cap altra 
investigació que la citada anteriorment.

En aquest sentit, cal remarcar que el Cesicat circumscriu la seva capacitat de 
protecció enfront ciberamenaces en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, on disposa de la infraestructura i els mecanismes a tal efecte. La in-
fraestructura tecnològica del Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME), com a entitat 
privada que és, i aliena a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, no és ac-
cessible ni està dins de l’abast de protecció del Cesicat, quedant l’exercici de la fun-
ció de protecció dels actius TIC sota la responsabilitat del propi sindicat.

Jordi Puigneró i Ferrer, secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els treballs 
d’investigació iniciats pel Centre de Seguretat de la Informació de 
Catalunya amb relació als atacs al Sindicat de Mossos d’Esquadra 
del 18 de maig de 2016
314-07344/11

Proponent: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 47204 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07343/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la 
contractació de les empreses Microsoft i Seidor per a diferents 
subministraments informàtics
314-07348/11

Proponent: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 47205 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

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 escrita, amb número de tramitació: 
314-07348/11, us trameto, en document annex, la informació facilitada per a la Se-
cretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital.

Barcelona, 12 de gener de 2017
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex
Resposta a la pregunta sobre la contractació de l’empresa Microsoft per submi-

nistrament de productes de programari i, al mateix temps, a l’empresa Seidor SA, per 
a subministrament de llicències Microsoft.

El 30 de març de 2012 es va formalitzar l’Acord Marc amb Microsoft per al 
subministrament de programari i llicències d’ús comú per un import global de 
19.500.000 € IVA exclòs, amb una vigència de 3 anys per «Subministrament de pro-
ductes de programari solucions d’ús comú de l’empresa Microsoft»

Al mateix temps, el 27 de novembre de 2012, es va formalitzar un contracte amb 
Seidor, SA, l’import de licitació d’aquest expedient va ser de 356.845,44 € IVA Ex-
clòs. L’import d’adjudicació del contracte va ser de 355.328,24 € sense IVA per «Sub-
ministrament de 30.344 packs de llicències Microsoft Escuela 2.0» (Windows 7 i 
Office 2010) per al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. La 
tipologia de llicència «Microsoft Escuela 2.0» no estava contemplada dins l’Acord 
Marc que es va subscriure amb Microsoft ja que aquesta empresa no comercialit-
za directament aquesta tipologia de llicència determinada pel Ministerio de Edu-
cación.

La diferència existent entre ambdues contractacions és que amb la contractació 
de Microsoft es contracten subscripcions a llicències a través d’un Acord Marc, per 
a ús de diferents Departaments de la Generalitat i en el contracte amb l’empresa 
Seidor SA es realitza un procediment obert per realitzar una compra en propietat 
per encàrrec del Departament d’Ensenyament dins d’un programa específic del Mi-
nisterio de Educación «Escuela 2.0» atenent que aquesta compra no es pot fer per 
l’Acord Marc motiu pel qual es realitza la licitació en procediment obert, que gua-
nya Seidor.

D’aquesta manera fem constar que el contracte de l’empresa Microsoft i el con-
tracte de l’empresa Seidor SA tenen objectes diferents.

Jordi Puigneró i Ferrer, secretari
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de 
l’acompliment de l’Acord GOV/147/2016, pel qual s’aprova el 
desenvolupament del Sistema d’identificació verificada de Catalunya
314-07369/11

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 47206 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

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 conjunta a les preguntes escrites, amb número 
de tramitació: 314-07369/11 a 314-07376/11, ambdues incloses, us trameto, en do-
cument annex, la informació facilitada per a la Secretaria de Telecomunicacions, 
Ciberseguretat i Societat Digital.

Barcelona, 12 de gener de 2017
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex
El Govern va aprovar el passat 15 de novembre de 2016 la creació del Sistema 

d’identificació verificada de Catalunya per fer més àgils i segures les gestions a la 
xarxa.

La creació d’aquest servei s’alinea amb els objectius del reglament europeu rela-
tiu a la identificació digital i els serveis de confiança per a les transaccions electrò-
niques (ReiDAS) i donarà compliment a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 
Datos de carácter personal.

El Govern actualment està treballant amb recursos propis en la definició dels 
àmbits d’abast, treball i coordinació interna per dur a terme el desenvolupament de 
l’esmentat Sistema d’identificació verificada de Catalunya. Aquesta tasca es realitza 
liderada per la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital 
amb representants del grup de treball dels Departaments o entitats del sector públic 
involucrats, com són el CTTI o l’AOC que han estat proposats atenent a la seva ex-
periència en projectes d’interoperabilitat i certificació electrònica.

Jordi Puigneró i Ferrer, secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera 
d’inscriure’s en el Sistema d’identificació verificada de Catalunya per 
a obtenir la identificació
314-07370/11

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 47206 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07369/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el format de la 
identificació que s’obté pel Sistema d’identificació verificada de 
Catalunya
314-07371/11

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 47206 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07369/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desenvolupament 
del Sistema d’identificació verificada de Catalunya i les similituds 
amb el sistema d’identificació del document nacional d’identitat
314-07372/11

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 47206 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07369/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos humans 
amb què compta per a l’execució de l’Acord GOV/147/2016, pel qual 
s’aprova el desenvolupament del Sistema d’identificació verificada de 
Catalunya
314-07373/11

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 47206 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07369/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris 
establerts per a formar part del grup de treball que desenvoluparà el 
Sistema d’identificació verificada de Catalunya
314-07374/11

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 47206 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07369/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes 
de col·laboració entre els departaments de la Generalitat per a 
desenvolupar el Sistema d’identificació verificada de Catalunya
314-07375/11

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 47206 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07369/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reglament en 
què es basarà la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i 
Societat Digital per a crear el fitxer de dades personals
314-07376/11

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 47206 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07369/11.
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
viabilitat de l’aeroport de Lleida-Alguaire
311-00605/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 47040 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

17.01.2017

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la viabilitat de l’aeroport de Lleida

Palau del Parlament, 2 de gener de 2017
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de facultats de medicina
311-00606/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 47041 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

17.01.2017

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el nombre de facultats de medicina 

Palau del Parlament, 2 de gener de 2017
Jorge Soler González, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de facultats de medicina privades
311-00607/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 47042 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

17.01.2017

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el nombre de facultats de medicina privades 

Palau del Parlament, 2 de gener de 2017
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
estudis relatius a la necessitat de metges en el futur
311-00608/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 47043 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

17.01.2017

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’existència d’algun estudi sobre la necessitat de metges en el futur.

Palau del Parlament, 2 de gener de 2017
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
composició dels tribunals constituïts a les universitats catalanes per 
al Pla Serra Húnter
311-00609/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 47044 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

17.01.2017

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Sobre la composició dels tribunals constituïts a les universitats catalanes dins 
el Pla Serra Húnter.

Palau del Parlament, 2 de gener de 2017
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
composició amb membres titulars dels tribunals constituïts a les 
universitats catalanes per al Pla Serra Húnter
311-00610/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 47045 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

17.01.2017

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la composició amb membres titulars dels tribunals constituïts a les uni-

versitats catalanes dins el Pla Serra Húnter.

Palau del Parlament, 2 de gener de 2017
Jorge Soler González, diputat del GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
manteniment del projecte de construcció d’una estació de tren al 
polígon industrial del Segre, de Lleida
311-00612/11

ANUNCI: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP C’S

Reg. 47053 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 16.01.2017

A la Mesa de la Comissió de Territori
Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
El presidente de Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC), Enric Ticó, 

anunció en abril del 2016 la construcción de una nueva estación de tren al polígono 
industrial El Segre de Lleida, en la línea ferroviaria que enlaza la capital del Segrià 
con la Pobla de Segur.

– ¿Continua la Generalitat manteniendo este proyecto?

Palacio del Parlamento, 2 de enero de 2017
Javier Rivas Escamilla, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
de la construcció d’una estació de tren al polígon industrial del 
Segre, de Lleida
311-00613/11

ANUNCI: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP C’S

Reg. 47054 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 16.01.2017

A la Mesa de la Comissió de Territori
Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
El presidente de Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC), Enric Ticó, 

anunció en abril del 2016 la construcción de una nueva estación de tren al polígono 
industrial El Segre de Lleida, en la línea ferroviaria que enlaza la capital del Segrià 
con la Pobla de Segur.

– ¿Qué coste tendría la citada infraestructura?

Palacio del Parlamento, 2 de enero de 2017
Javier Rivas Escamilla, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
dates d’inici i acabament de les obres de construcció d’una estació 
de tren al polígon industrial del Segre, de Lleida
311-00614/11

ANUNCI: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP C’S

Reg. 47055 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 16.01.2017

A la Mesa de la Comissió de Territori
Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
El presidente de Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC), Enric Ticó, 

anunció en abril del 2016 la construcción de una nueva estación de tren al polígono 
industrial El Segre de Lleida, en la línea ferroviaria que enlaza la capital del Segrià 
con la Pobla de Segur.

– ¿Para qué fecha estaría previsto el inicio de las obras y su finalización?

Palacio del Parlamento, 2 de enero de 2017
Javier Rivas Escamilla, diputado GP C’s
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3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
en l’expedient de licitació 112/2017/01-01 del servei de trucades 
d’urgència 112 només es liciten les places de supervisió i coordinació
314-07518/11

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 47144 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, comunica a la Mesa del Parlament que [ha] advertit l’errada següent en Pregun-
ta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual en l’expedient de licitació 
112/2017/01-01 del servei de trucades d’urgència 112 només es liciten les places de 
supervisió i coordinació (tram. 314-07518/11), presentada el 22 de desembre de 2016 
i amb número de registre 46598.

On hi diu: 
«Quin és el motiu pel qual només entren en la licitació les places de supervisió i 

coordinació i no els tècnics de suport de sala?»
Hi ha de dir: 
«Quin és el motiu pel qual només es defineixen en la licitació les places de super-

visió i coordinació i no el del personal teleoperador que gestiona directament l’aten-
ció telefònica?»

Palau del Parlament, 9 de gener de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la discriminació 
dels alumnes que no tenen reflectit en l’expedient acadèmic 
l’assoliment d’objectius amb relació a les adaptacions curriculars 
individualitzades
314-07575/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 47128 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

D’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, per tal que l’alumnat amb necessi-
tats específiques de suport educatiu pugui assolir el màxim desenvolupament de les 
seves capacitats personals i els objectius de l’etapa, s’establiran mesures curriculars 
i organitzatives que assegurin el seu adequat progrés.

Tot i que en l’actualitat els centres educatius prenen les mesures oportunes en 
forma d’adaptacions curriculars o plans individualitzats, l’avaluació del seu progrés 
només es contempla a nivell intern de l’escola, però no queda reflectit en el seu ex-
pedient acadèmic en el que, en qualsevol cas, es contemplen com a no superats els 
objectius.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Considera el Govern que el fet que no quedi reflectit en l’expedient acadèmic 
l’assoliment d’objectius en relació a les adaptacions curriculars individualitzades pot 
ser discriminatori en relació al progrés personal d’aquest alumnat?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2017 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les 
anotacions als expedients acadèmics dels alumnes amb adaptacions 
curriculars individualitzades pel que fa a l’assoliment d’objectius 
específics
314-07576/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 47129 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

D’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, per tal que l’alumnat amb necessi-
tats específiques de suport educatiu pugui assolir el màxim desenvolupament de les 
seves capacitats personals i els objectius de l’etapa, s’establiran mesures curriculars 
i organitzatives que assegurin el seu adequat progrés.

Tot i que en l’actualitat els centres educatius prenen les mesures oportunes en 
forma d’adaptacions curriculars o plans individualitzats, l’avaluació del seu progrés 
només es contempla a nivell intern de l’escola, però no queda reflectit en el seu ex-
pedient acadèmic en el que, en qualsevol cas, es contemplen com a no superats els 
objectius.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Govern que, per tal de garantir totalment la integració i el respec-

te a la diversitat seria necessari revisar la forma en què queda reflectit en l’expedient 
acadèmic de l’alumnat amb adaptacions curriculars el seu progrés personal i l’asso-
liment dels objectius específics proposats en les adaptacions curriculars?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2017 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la introducció 
de mecanismes als expedients acadèmics dels alumnes amb 
adaptacions curriculars individualitzades perquè quedi reflectit el 
progrés personal i l’assoliment d’objectius
314-07577/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 47130 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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D’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, per tal que l’alumnat amb necessi-
tats específiques de suport educatiu pugui assolir el màxim desenvolupament de les 
seves capacitats personals i els objectius de l’etapa, s’establiran mesures curriculars 
i organitzatives que assegurin el seu adequat progrés.

Tot i que en l’actualitat els centres educatius prenen les mesures oportunes en 
forma d’adaptacions curriculars o plans individualitzats, l’avaluació del seu progrés 
només es contempla a nivell intern de l’escola, però no queda reflectit en el seu ex-
pedient acadèmic en el que, en qualsevol cas, es contemplen com a no superats els 
objectius.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Pensa el Govern introduir alguna mesura per modificar els mecanismes amb 

els que queda reflectit el progrés personal i l’assoliment d’objectius de l’alumnat 
amb adaptacions curriculars individualitzades en l’expedient personal d’aquest 
alumnat?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2017 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes als expedients acadèmics dels alumnes amb adaptacions 
curriculars individualitzades perquè quedi reflectit el progrés 
personal i l’assoliment d’objectius
314-07578/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 47131 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

D’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, per tal que l’alumnat amb necessi-
tats específiques de suport educatiu pugui assolir el màxim desenvolupament de les 
seves capacitats personals i els objectius de l’etapa, s’establiran mesures curriculars 
i organitzatives que assegurin el seu adequat progrés.

Tot i que en l’actualitat els centres educatius prenen les mesures oportunes en 
forma d’adaptacions curriculars o plans individualitzats, l’avaluació del seu progrés 
només es contempla a nivell intern de l’escola, però no queda reflectit en el seu ex-
pedient acadèmic en el que, en qualsevol cas, es contemplen com a no superats els 
objectius.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures considera el Govern que serien necessàries per tal que l’expe-

dient acadèmic de l’alumnat amb adaptacions curriculars individualitzades reflectís 
el seu progrés personal i l’assoliment dels objectius individuals? Quines d’aquestes 
mesures té previst aplicar?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2017 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes interns 
encarregats per l’exdirector de l’aeroport de Lleida-Alguaire el 2015 i 
2016 que detecten irregularitats del 2011
314-07579/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 47145 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
La querella interposada per l’exdirector de l’Aeroport d’Alguaire, Alberto López, 

a l’empresa pública Aeroports de Catalunya en la que es denuncien suposades 
irre gularitats en les contractacions per haver adjudicat contractes sense iniciar un 
procés de rescissió o de modificació tal i com marca la llei, afectaria concretament 
tres contractes: el de serveis de «handling», els serveis d’extinció d’incendis i els 
de seguretat. La denúncia d’aquestes irregularitats, va dur a l’exdirector de l’aero-
port, segons les seves declaracions, a una situació d’assetjament laboral i acomia-
dament.

– Té coneixement el Govern de la Generalitat i l’empresa pública Aeroports de 
Catalunya dels informes interns encarregats per l’exdirector de l’aeroport d’Alguai-
re i presentats el 2015 i 2016 que al·ludeixen a irregularitats detectades l’any 2011?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2017 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades arran dels informes interns encarregats per l’exdirector de 
l’aeroport de Lleida-Alguaire el 2015 i 2016 que detecten irregularitats 
de l’any 2011
314-07580/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 47146 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
La querella interposada per l’exdirector de l’Aeroport d’Alguaire, Alberto 

López, a l’empresa pública Aeroports de Catalunya en la que es denuncien suposa-
des irregularitats en les contractacions per haver adjudicat contractes sense iniciar 
un procés de rescissió o de modificació tal i com marca la llei, afectaria concre-
tament tres contractes: el de serveis de «handling», els serveis d’extinció d’incen-
dis i els de seguretat. La denúncia d’aquestes irregularitats, va dur a l’exdirector 
de l’aeroport, segons les seves declaracions, a una situació d’assetjament laboral i 
acomiadament.
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– Si en té coneixement, quines han estat les actuacions del Govern de la Genera-
litat i de l’empresa pública Aeroports de Catalunya a aquests informes i quina opi-
nió li mereixen?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2017 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un cobrament no 
justificat de l’empresa Lesma Handling entre els anys 2011 i 2015 a 
l’aeroport de Lleida-Alguaire
314-07581/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 47147 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
La querella interposada per l’exdirector de l’Aeroport d’Alguaire, Alberto López, 

a l’empresa pública Aeroports de Catalunya en la que es denuncien suposades ir-
regularitats en les contractacions per haver adjudicat contractes sense iniciar un 
procés de rescissió o de modificació tal i com marca la llei, afectaria concretament 
tres contractes: el de serveis de «handling», els serveis d’extinció d’incendis i els 
de seguretat. La denúncia d’aquestes irregularitats, va dur a l’exdirector de l’aeroport, 
segons les seves declaracions, a una situació d’assetjament laboral i acomiadament.

– Existeix un cobrament no justificat per part de l’empresa Lesma Handling SA que 
hauria cobrat suposadament fins a 634.000 € entre el 2011 i 2015?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2017 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els indicis de 
connivència entre l’empresa Falck i Aeroports Públics de Catalunya
314-07582/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 47148 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
La querella interposada per l’exdirector de l’Aeroport d’Alguaire, Alberto López, 

a l’empresa pública Aeroports de Catalunya en la que es denuncien suposades ir-
regularitats en les contractacions per haver adjudicat contractes sense iniciar un 
procés de rescissió o de modificació tal i com marca la llei, afectaria concretament 
tres contractes: el de serveis de «handling», els serveis d’extinció d’incendis i els 
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de seguretat. La denúncia d’aquestes irregularitats, va dur a l’exdirector de l’aeroport, 
segons les seves declaracions, a una situació d’assetjament laboral i acomiadament.

– La contractació del servei d’extinció d’incendis o servei de bombers d’emer-
gències va ser atorgada a Falck SCI (a Alguaire, la Seu i Reus) i recorreguda per 
una empresa que també hi concursava adduint indicis de connivència entre Falck i 
Aeroports, quina opinió té el Govern sobre aquest concurs?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2017 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades davant les irregularitats denunciades amb relació a la 
concessió del servei de bombers a l’aeroport Lleida-Alguaire
314-07583/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 47149 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
La querella interposada per l’exdirector de l’Aeroport d’Alguaire, Alberto López, 

a l’empresa pública Aeroports de Catalunya en la que es denuncien suposades ir-
regularitats en les contractacions per haver adjudicat contractes sense iniciar un 
procés de rescissió o de modificació tal i com marca la llei, afectaria concretament 
tres contractes: el de serveis de «handling», els serveis d’extinció d’incendis i els 
de seguretat. La denúncia d’aquestes irregularitats, va dur a l’exdirector de l’aeroport, 
segons les seves declaracions, a una situació d’assetjament laboral i acomiadament.

– La concessió del servei de bombers segons els informes no respectava el proto-
col del manual de l’aeròdrom sobre la destinació de tres bombers i l’empresa Falck 
només en va destinar dos. Per tal de que l’empresa cobrés el cost d’una tercera per-
sona de 70.000 € calia fer un nou concurs d’adjudicació, té coneixement el Govern 
d’aquesta possible irregularitat? Si el té, quines actuacions va dur a terme?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2017 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades davant les irregularitats denunciades amb relació a 
pagaments a l’empresa de seguretat Eulen a l’aeroport de Lleida-
Alguaire
314-07584/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 47150 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
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lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
La querella interposada per l’exdirector de l’Aeroport d’Alguaire, Alberto 

López, a l’empresa pública Aeroports de Catalunya en la que es denuncien suposa-
des irregularitats en les contractacions per haver adjudicat contractes sense iniciar 
un procés de rescissió o de modificació tal i com marca la llei, afectaria concreta-
ment tres contractes: el de serveis de «handling», els serveis d’extinció d’incendis 
i els de seguretat. La denúncia d’aquestes irregularitats, va dur a l’exdirector de 
l’aeroport, segons les seves declaracions, a una situació d’assetjament laboral i aco-
miadament.

– Segons els informes fets per l’exdirector sobre l’empresa de seguretat Eulen, 
l’empresa hauria cobrat 35.000 € més en concepte d’hores prestades que no es van 
executar, quines van ser les actuacions del Govern de la Generalitat davant d’aquest 
informe?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2017 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de 
l’acomiadament del director de l’aeroport de Lleida-Alguaire el 2015
314-07585/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 47151 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
La querella interposada per l’exdirector de l’Aeroport d’Alguaire, Alberto 

López, a l’empresa pública Aeroports de Catalunya en la que es denuncien suposa-
des irregularitats en les contractacions per haver adjudicat contractes sense iniciar 
un procés de rescissió o de modificació tal i com marca la llei, afectaria concreta-
ment tres contractes: el de serveis de «handling», els serveis d’extinció d’incendis 
i els de seguretat. La denúncia d’aquestes irregularitats, va dur a l’exdirector de 
l’aeroport, segons les seves declaracions, a una situació d’assetjament laboral i aco-
miadament.

– Quin ha estat el motiu pel qual es va acomiadar l’any 2015 a l’exdirector de 
l’Aeroport d’Alguaire?

Palau del Parlament, 9 de gener de 2017 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris 
d’assignació d’hores de servei de vetllador als alumnes dels centres 
educatius
314-07586/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 47208 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

En el projecte de pressupostos per l’any 2017 es pot constatar la falta de recursos 
suficients per a cobrir amb garanties les necessitats de personal vetllador als centres 
educatius per atendre aquell alumnat que necessiti l’atenció específica d’aques-
tes professionals. D’altra banda, això pot influir en una sobrecàrrega en les tasques 
laborals que les hi són assignades. Donats aquests supòsits, es requereix informació 
en relació als següents aspectes: 

– Quins són els criteris per assignar inicialment el nombre d’hores que un alum-
ne ha de rebre atenció per part d’una persona vetlladora?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2017 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les hores de 
coordinació amb el personal docent assignades als vetlladors 
escolars
314-07587/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 47209 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

En el projecte de pressupostos per l’any 2017 es pot constatar la falta de recursos 
suficients per a cobrir amb garanties les necessitats de personal vetllador als centres 
educatius per atendre aquell alumnat que necessiti l’atenció específica d’aquestes 
professionals. D’altra banda, això pot influir en una sobrecàrrega en les tasques la-
borals que les hi són assignades. Donats aquests supòsits, es requereix informació 
en relació als següents aspectes: 

– Quines hores de coordinació amb l’equip docent té assignades el personal vet-
llador per establir el pla de treball conjunt amb l’alumne?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2017 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP



BOPC 306
20 de gener de 2017

3.25.15. Preguntes per escrit 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris 
establerts per a valorar la progressió dels alumnes amb servei de 
vetllador
314-07588/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 47210 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

En el projecte de pressupostos per l’any 2017 es pot constatar la falta de recursos 
suficients per a cobrir amb garanties les necessitats de personal vetllador als centres 
educatius per atendre aquell alumnat que necessiti l’atenció específica d’aquestes 
professionals. D’altra banda, això pot influir en una sobrecàrrega en les tasques la-
borals que les hi són assignades. Donats aquests supòsits, es requereix informació 
en relació als següents aspectes: 

– Quins criteris i/o protocols estan establerts per valorar la progressió d’un alum-
ne atès pel personal vetllador?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2017 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació de 
l’evolució dels alumnes amb servei de vetllador per a determinar-ne 
un increment o una reducció
314-07589/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 47211 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

En el projecte de pressupostos per l’any 2017 es pot constatar la falta de recursos 
suficients per a cobrir amb garanties les necessitats de personal vetllador als centres 
educatius per atendre aquell alumnat que necessiti l’atenció específica d’aquestes 
professionals. D’altra banda, això pot influir en una sobrecàrrega en les tasques la-
borals que les hi són assignades. Donats aquests supòsits, es requereix informació 
en relació als següents aspectes: 

– Com s’avalua l’evolució d’un alumne per determinar l’increment o la reducció 
d’hores d’atenció de personal vetllador?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2017 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis relatius 
a l’augment del nombre d’alumnes amb necessitat de servei de 
vetllador
314-07590/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 47212 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

En el projecte de pressupostos per l’any 2017 es pot constatar la falta de recursos 
suficients per a cobrir amb garanties les necessitats de personal vetllador als centres 
educatius per atendre aquell alumnat que necessiti l’atenció específica d’aquestes 
professionals. D’altra banda, això pot influir en una sobrecàrrega en les tasques la-
borals que les hi són assignades. Donats aquests supòsits, es requereix informació 
en relació als següents aspectes: 

– El Departament d’Ensenyament disposa d’algun estudi en relació a l’augment 
d’alumnat amb necessitats que han de ser ateses amb personal vetllador? I amb in-
cidència a l’alumnat hiperactiu? Quina anàlisi fa el departament en relació a aquesta 
situació?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2017 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reconeixement de 
la importància dels vetlladors en la redacció del decret sobre escola 
inclusiva
314-07591/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 47213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

En el projecte de pressupostos per l’any 2017 es pot constatar la falta de recursos 
suficients per a cobrir amb garanties les necessitats de personal vetllador als cen-
tres educatius per atendre aquell alumnat que necessiti l’atenció específica d’aques-
tes professionals. D’altra banda, això pot influir en una sobrecàrrega en les tasques 
laborals que les hi són assignades. Donats aquests supòsits, es requereix informació 
en relació als següents aspectes: 

– Com té previst reflectir la importància del personal vetllador en el Decret d’Es-
cola Inclusiva que planteja el Departament d’Ensenyament?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2017 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a 
determinar la partida pressupostària del servei de vetllador escolar
314-07592/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 47214 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

En el projecte de pressupostos per l’any 2017 es pot constatar la falta de re-
cursos suficients per a cobrir amb garanties les necessitats de personal vetllador 
als centres educatius per atendre aquell alumnat que necessiti l’atenció específica 
d’aquestes professionals. D’altra banda, això pot influir en una sobrecàrrega en les 
tasques laborals que les hi són assignades. Donats aquests supòsits, es requereix 
informació en relació als següents aspectes: 

– Quins criteris marquen la partida pressupostària de la dotació de personal vet-
llador?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2017 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació d’una 
partida pressupostària flexible al servei de vetllador escolar
314-07593/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 47215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

En el projecte de pressupostos per l’any 2017 es pot constatar la falta de re-
cursos suficients per a cobrir amb garanties les necessitats de personal vetllador 
als centres educatius per atendre aquell alumnat que necessiti l’atenció específica 
d’aquestes professionals. D’altra banda, això pot influir en una sobrecàrrega en les 
tasques laborals que les hi són assignades. Donats aquests supòsits, es requereix 
informació en relació als següents aspectes: 

– Donat que hi ha partides pressupostàries obertes per atendre necessitats im-
previsibles de quantificar, com valora el Departament d’Ensenyament l’assignació 
d’una partida flexible que permeti cobrir les necessitats reals d’alumnat que ha de 
ser atès per personal vetllador, sense fer redistribució d’hores?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2017 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’anàlisi de la 
situació del personal del servei de vetllador escolar
314-07594/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 47216 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

En el projecte de pressupostos per l’any 2017 es pot constatar la falta de re-
cursos suficients per a cobrir amb garanties les necessitats de personal vetllador 
als centres educatius per atendre aquell alumnat que necessiti l’atenció específica 
d’aquestes professionals. D’altra banda, això pot influir en una sobrecàrrega en les 
tasques laborals que les hi són assignades. Donats aquests supòsits, es requereix 
informació en relació als següents aspectes: 

– Té previst el Departament d’Ensenyament una anàlisi de la situació actual de 
les necessitats de persones vetlladores que permeti planificar adequadament els re-
cursos necessaris?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2017 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació de 
l’Institut Ermessenda, de Girona
314-07595/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 47217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

El desembre passat es va anunciar a la premsa comarcal l’ampliació d’un centre 
ja existent a Girona, l’INS Ermessenda, amb la possibilitat de dividir-lo en dues seus 
(l’edifici actual i uns barracons a espais molt distants entre sí), donat el possible in-
crement de necessitats d’escolarització. En relació a aquesta notícia i pel fet d’aquest 
possible creixement, 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Pot confirmar el Departament d’Ensenyament les característiques previstes 

d’ampliació d’aquest centre?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2017 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió de l’Institut 
Ermessenda, de Girona
314-07596/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 47218 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

El desembre passat es va anunciar a la premsa comarcal l’ampliació d’un centre 
ja existent a Girona, l’INS Ermessenda, amb la possibilitat de dividir-lo en dues seus 
(l’edifici actual i uns barracons a espais molt distants entre sí), donat el possible in-
crement de necessitats d’escolarització. En relació a aquesta notícia i pel fet d’aquest 
possible creixement,

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Com té previst el Departament d’Ensenyament la gestió d’un únic centre amb 

aules situades en espais molt distants geogràficament?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2017 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes de 
construcció d’un nou edifici per a l’Institut Ermessenda, de Girona
314-07597/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 47219 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

El desembre passat es va anunciar a la premsa comarcal l’ampliació d’un centre 
ja existent a Girona, l’INS Ermessenda, amb la possibilitat de dividir-lo en dues seus 
(l’edifici actual i uns barracons a espais molt distants entre sí), donat el possible in-
crement de necessitats d’escolarització. En relació a aquesta notícia i pel fet d’aquest 
possible creixement,

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Consell Escolar Municipal de la ciutat de Girona i el MUCE van demanar la 

construcció d’un nou edifici per aquest nou institut i l’Ajuntament de Girona ha pre-
sentat propostes d’ubicació del nou centre. És coneixedor el Departament d’aquestes 
propostes?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2017 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP



BOPC 306
20 de gener de 2017

3.25.15. Preguntes per escrit 39 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes 
l’emplaçament de l’Institut Ermessenda, de Girona
314-07598/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 47220 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

El desembre passat es va anunciar a la premsa comarcal l’ampliació d’un centre 
ja existent a Girona, l’INS Ermessenda, amb la possibilitat de dividir-lo en dues seus 
(l’edifici actual i uns barracons a espais molt distants entre sí), donat el possible in-
crement de necessitats d’escolarització. En relació a aquesta notícia i pel fet d’aquest 
possible creixement,

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Ha pogut valorar el Departament d’Ensenyament la proposta presentada per 

l’Ajuntament de Girona en relació a la ubicació del futur institut? Si és així, què s’ha 
tingut en compte a l’hora de valorar aquests emplaçaments? Considera el Departa-
ment que són una bona ubicació per un centre educatiu?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2017 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a 
atendre el creixement del nombre d’alumnes de primer d’ESO a 
Girona
314-07599/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 47221 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

El desembre passat es va anunciar a la premsa comarcal l’ampliació d’un centre 
ja existent a Girona, l’INS Ermessenda, amb la possibilitat de dividir-lo en dues seus 
(l’edifici actual i uns barracons a espais molt distants entre sí), donat el possible in-
crement de necessitats d’escolarització. En relació a aquesta notícia i pel fet d’aquest 
possible creixement,

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Com té previst el Departament d’Ensenyament atendre l’increment d’alumnat 

de 1r d’ESO del proper curs i següents a la ciutat de Girona i a les comarques gi-
ronines?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2017 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació de 
nous centres per a atendre el creixement del nombre d’alumnes de 
primer d’ESO a Girona
314-07600/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 47222 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

El desembre passat es va anunciar a la premsa comarcal l’ampliació d’un centre 
ja existent a Girona, l’INS Ermessenda, amb la possibilitat de dividir-lo en dues seus 
(l’edifici actual i uns barracons a espais molt distants entre sí), donat el possible in-
crement de necessitats d’escolarització. En relació a aquesta notícia i pel fet d’aquest 
possible creixement,

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina planificació de nous centres de secundària a la ciutat de Girona i a les 

comarques gironines estan previstos per atendre aquest increment?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2017 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades amb relació a la gestió de les subvencions atorgades 
pel Servei d’Ocupació de Catalunya seguint les recomanacions de 
l’informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes relatiu als 
anys 2009 i 2010
314-07601/11

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S

Reg. 47267 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– A la vista de l’informe de la Sindicatura de Comptes 4/2015, de fiscalització 

de les subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya els exercicis del 
2009 i del 2010, quines mesures concretes ha adoptat el Govern en relació a la ges-
tió de les subvencions atorgades i en consonància amb seguiment de les conclusions 
i recomanacions de dit informe?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2017 
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades amb relació a la comunicació entre els serveis centrals i 
les delegacions territorials del Servei d’Ocupació de Catalunya pel 
que fa a la gestió de les subvencions seguint les recomanacions de 
l’informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes relatiu als 
anys 2009 i 2010
314-07602/11

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S

Reg. 47268 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– A la vista de l’informe de la Sindicatura de Comptes 4/2015, de fiscalització de 

les subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya els exercicis del 2009 
i del 2010, quines mesures concretes ha adoptat el Govern per tal que hi hagi una 
adequada comunicació entre els serveis centrals i les delegacions territorials quant 
a les subvencions que es gestionen per part del Servei d’Ocupació de Catalunya?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2017 
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a definir les funcions de les persones del Servei 
d’Ocupació de Catalunya que gestionen les subvencions seguint 
les recomanacions de l’informe de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes relatiu als anys 2009 i 2010
314-07603/11

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S

Reg. 47269 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– A la vista de l’informe de la Sindicatura de Comptes 4/2015, de fiscalització 

de les subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya els exercicis del 
2009 i del 2010, quines mesures concretes ha adoptat el Govern per tal de definir les 
funcions de les persones que intervenen en el procediment de gestió de les subven-
cions que gestiona el Servei d’Ocupació de Catalunya, amb l’objectiu de millorar el 
control intern?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2017 
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a millorar el sistema d’organització i arxiu documental 
del Servei d’Ocupació de Catalunya seguint les recomanacions de 
l’informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes relatiu als 
anys 2009 i 2010
314-07604/11

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S

Reg. 47270 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– A la vista de l’informe de la Sindicatura de Comptes 4/2015, de fiscalització de 

les subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya els exercicis del 2009 
i del 2010, ha pres el Govern alguna mesura per tal de millorar el sistema d’organit-
zació i arxiu documental del Servei d’Ocupació de Catalunya?

– En cas afirmatiu, en què consisteixen aquestes mesures?
– En cas negatiu, per què no?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2017 
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a verificar la informació a les sol·licituds de 
subvencions del Servei d’Ocupació de Catalunya seguint les 
recomanacions de l’informe de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes relatiu als anys 2009 i 2010
314-07605/11

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S

Reg. 47271 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– A la vista de l’informe de la Sindicatura de Comptes 4/2015, de fiscalització 

de les subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya els exercicis del 
2009 i del 2010, ha previst el Govern algun mecanisme per poder verificar de for-
ma fefaent que la informació que fan constar els beneficiaris en les sol·licituds de 
subvencions que es gestionen per part del Servei d’Ocupació de Catalunya, com per 
exemple estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries, és correcta?

En cas afirmatiu, explicar en què consisteix aquest mecanisme.
– En cas negatiu, per què no?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2017 
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment 
de control de les subvencions del Servei d’Ocupació de Catalunya 
per assegurar les actuacions objecte de subvenció i la deguda 
justificació seguint les recomanacions de l’informe de fiscalització 
de la Sindicatura de Comptes relatiu als anys 2009 i 2010
314-07606/11

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S

Reg. 47272 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– A la vista de l’informe de la Sindicatura de Comptes 4/2015, de fiscalització 

de les subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya els exercicis del 
2009 i del 2010, ha establert el Servei d’Ocupació de Catalunya algun procediment 
de control per assegurar que les actuacions objecte de subvenció s’han portat a ter-
me i que aquestes quedin degudament acreditades?

– En cas afirmatiu, en què consisteix aquest procediment?
– En cas negatiu, per què no?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2017 
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones en llista d’espera per a accedir a una plaça residencial
314-07607/11

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S

Reg. 47278 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Un senyor de 40 anys i veí de Cunit pateix esclerosi múltiple degenerativa i es-

quizofrènia, que li suposa un 93% de discapacitat. Aquesta persona va en cadira de 
rodes i necessita ajuda permanent les 24 hores del dia, així com també viure en una 
llar acondicionada a les seves necessitats. Malgrat portar anys en llista d’espera per 
entrar a una residència que li permeti dur una vida digna d’acord amb les seves cir-
cumstàncies, la resposta de l’Administració sempre és la mateixa: no hi han places 
disponibles.

– A data d’avui, quantes persones es troben en llista d’espera per poder accedir 
a una plaça residencial?

– Es demana informació desglossada per províncies.

Palau del Parlament, 12 de gener de 2017 
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a 
accedir a una plaça residencial
314-07608/11

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S

Reg. 47279 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Un senyor de 40 anys i veí de Cunit pateix esclerosi múltiple degenerativa i es-

quizofrènia, que li suposa un 93% de discapacitat. Aquesta persona va en cadira de 
rodes i necessita ajuda permanent les 24 hores del dia, així com també viure en una 
llar acondicionada a les seves necessitats. Malgrat portar anys en llista d’espera per 
entrar a una residència que li permeti dur una vida digna d’acord amb les seves cir-
cumstàncies, la resposta de l’Administració sempre és la mateixa: no hi han places 
disponibles.

– Quins criteris es segueixen per tal d’adjudicar les places vacants?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2017 
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la priorització de les 
necessitats dels beneficiaris de places residencials
314-07609/11

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S

Reg. 47280 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Un senyor de 40 anys i veí de Cunit pateix esclerosi múltiple degenerativa i es-

quizofrènia, que li suposa un 93% de discapacitat. Aquesta persona va en cadira de 
rodes i necessita ajuda permanent les 24 hores del dia, així com també viure en una 
llar acondicionada a les seves necessitats. Malgrat portar anys en llista d’espera per 
entrar a una residència que li permeti dur una vida digna d’acord amb les seves cir-
cumstàncies, la resposta de l’Administració sempre és la mateixa: no hi han places 
disponibles.

– Com es prioritzen les necessitats dels diferents beneficiaris?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2017 
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les pautes 
d’actuació en la priorització de les necessitats dels beneficiaris 
de places residencials
314-07610/11

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S

Reg. 47281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Un senyor de 40 anys i veí de Cunit pateix esclerosi múltiple degenerativa i es-

quizofrènia, que li suposa un 93% de discapacitat. Aquesta persona va en cadira de 
rodes i necessita ajuda permanent les 24 hores del dia, així com també viure en una 
llar acondicionada a les seves necessitats. Malgrat portar anys en llista d’espera per 
entrar a una residència que li permeti dur una vida digna d’acord amb les seves cir-
cumstàncies, la resposta de l’Administració sempre és la mateixa: no hi han places 
disponibles.

– Estan aquests criteris de priorització en les llistes d’espera recollits en pautes 
objectives d’actuació?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2017 
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat dels 
criteris i les pautes d’actuació en la priorització de les necessitats 
dels beneficiaris de places residencials
314-07611/11

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S

Reg. 47282 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Un senyor de 40 anys i veí de Cunit pateix esclerosi múltiple degenerativa i es-

quizofrènia, que li suposa un 93% de discapacitat. Aquesta persona va en cadira de 
rodes i necessita ajuda permanent les 24 hores del dia, així com també viure en una 
llar acondicionada a les seves necessitats. Malgrat portar anys en llista d’espera per 
entrar a una residència que li permeti dur una vida digna d’acord amb les seves cir-
cumstàncies, la resposta de l’Administració sempre és la mateixa: no hi han places 
disponibles.

– Son públiques aquestes pautes d’actuació i els criteris de priorització?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2017 
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació del 
subministrament elèctric a la Ribera d’Ebre i la Terra Alta
314-07612/11

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP SOC

Reg. 47304 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rosa Ma-

ria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen 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: 
– Quin coneixement té el Govern de la Generalitat de la situació del subminis-

trament elèctric que pateixen les comarques de la Ribera d’Ebre i Terra Alta, i con-
cretament a Horta de Sant Joan?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2017 
Alícia Romero Llano, Jordi Terrades i Santacreu, Rosa Maria Ibarra Ollé, di-

putats GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els talls de 
subministrament elèctric del 30 i el 31 de desembre de 2016 a la 
Ribera d’Ebre i la Terra Alta
314-07613/11

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP SOC

Reg. 47305 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rosa Ma-

ria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen 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: 
– Quin coneixement té el Govern de la Generalitat de la situació dels talls de 

subministrament elèctric que van patir les comarques de la Ribera d’Ebre i Terra 
Alta, i concretament a Horta de Sant Joan, els dies 30 i 31 de de desembre de 2016?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2017 
Alícia Romero Llano, Jordi Terrades i Santacreu, Rosa Maria Ibarra Ollé, di-

putats GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les afectacions dels 
talls de subministrament elèctric del 30 i el 31 de desembre de 2016 
a les instal·lacions del Penta i del Plaseqta a Flix (Ribera d’Ebre)
314-07614/11

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP SOC

Reg. 47306 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rosa Ma-

ria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen 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: 
– Quines afectacions van patir les instal·lacions situades a Flix del Pla Penta i 

Plaseqta, arran dels talls de subministrament elèctric que van patir les comarques 
de la Ribera d’Ebre i Terra Alta el 30 i el 31 de desembre de 2016?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2017 
Alícia Romero Llano, Jordi Terrades i Santacreu, Rosa Maria Ibarra Ollé, di-

putats GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
previstes per a assegurar que la interrupció del subministrament 
elèctric no afecti els serveis vinculats al Penta i al Plaseqta
314-07615/11

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP SOC

Reg. 47307 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rosa Ma-

ria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen 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: 
– Quines actuacions té previstes el Govern per assegurar que els serveis vin-

culats al Pla Penta i Plaseqta i que estan connectats a la xarxa de subministrament 
elèctric, no es vegin afectats en cas d’interrupció del subministrament?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2017 
Alícia Romero Llano, Jordi Terrades i Santacreu, Rosa Maria Ibarra Ollé, dipu-

tada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de de 
la Llei 18/2008, de garantia i qualitat del subministrament elèctric
314-07616/11

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB DOS ALTRES 

DIPUTATS DEL GP SOC

Reg. 47308 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rosa Ma-

ria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen 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: 
– A parer del Govern, s’han incomplert les previsions de la Llei 18/2008, del 23 

de desembre, de garantia i qualitat del subministrament elèctric?

Palau del Parlament, 12 de gener de 2017 
Alícia Romero Llano, Jordi Terrades i Santacreu, Rosa Maria Ibarra Ollé, di-

putats GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions 
per a aclarir l’actuació de l’empresa TSC amb relació a la querella 
presentada per una setantena de treballadors
314-07617/11

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP

Reg. 47329 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Davant la querella col·lectiva que una setantena de treballadors del transport sa-

nitari urgent de les comarques gironines i l’Alt Maresme han presentat contra l’em-
presa TSC, acusant-la d’haver-los coaccionat perquè s’abaixessin la categoria pro-
fessional: 

– Quines accions ha emprès el Govern per a aclarir l’actuació d’aquesta empresa, 
donat que gestiona aquest servei vital bàsic via adjudicació pública?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2017 
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions 
de les investigacions per a aclarir els fets relatius a la querella 
presentada per una setantena de treballadors contra l’empresa TSC
314-07618/11

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP

Reg. 47330 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Davant la querella col·lectiva que una setantena de treballadors del transport sani-

tari urgent de les comarques gironines i l’Alt Maresme han presentat contra l’em-
presa TSC, acusant-la d’haver-los coaccionat perquè s’abaixessin la categoria pro-
fessional: 

– Si s’han obert investigacions o converses per a aclarir els fets per part del Go-
vern, a quina conclusió s’ha arribat?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2017 
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a resoldre el conflicte entre l’empresa TSC i els 
treballadors
314-07619/11

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP

Reg. 47331 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Davant la querella col·lectiva que una setantena de treballadors del transport sa-

nitari urgent de les comarques gironines i l’Alt Maresme han presentat contra l’em-
presa TSC, acusant-la d’haver-los coaccionat perquè s’abaixessin la categoria pro-
fessional: 

– A partir de les accions empreses pel Govern per a aclarir els fets, quines me-
sures per a resoldre el conflicte s’han pres?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2017 
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la rebaixa de 
la categoria professional dels treballadors de l’empresa TSC ha 
condicionat la qualitat del servei
314-07620/11

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP

Reg. 47332 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Davant la querella col·lectiva que una setantena de treballadors del transport sa-

nitari urgent de les comarques gironines i l’Alt Maresme han presentat contra l’em-
presa TSC, acusant-la d’haver-los coaccionat perquè s’abaixessin la categoria pro-
fessional: 

– Considera el Govern que la rebaixa de categoria professional que els treballa-
dors afectats diuen haver hagut de fer coaccionats per l’empresa ha condicionat la 
qualitat del servei a la ciutadania?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2017 
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’oferta 
econòmica de l’empresa TSC per a guanyar l’adjudicació pública 
del transport sanitari urgent ha causat la rebaixa de la categoria 
professional dels treballadors
314-07621/11

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP

Reg. 47333 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Davant la querella col·lectiva que una setantena de treballadors del transport sa-

nitari urgent de les comarques gironines i l’Alt Maresme han presentat contra l’em-
presa TSC, acusant-la d’haver-los coaccionat perquè s’abaixessin la categoria pro-
fessional: 

– Considera el Govern que la rebaixa de categoria professional que els treballa-
dors afectats diuen haver hagut de fer coaccionats per l’empresa ve provocada per 
una oferta econòmica irreal per part de l’empresa per a guanyar l’adjudicació públi-
ca d’aquest servei?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2017 
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la rebaixa de 
la categoria professional dels treballadors de l’empresa TSC és un 
incompliment de les condicions d’adjudicació del servei
314-07622/11

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP

Reg. 47334 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2017

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Davant la querella col·lectiva que una setantena de treballadors del transport sa-

nitari urgent de les comarques gironines i l’Alt Maresme han presentat contra l’em-
presa TSC, acusant-la d’haver-los coaccionat perquè s’abaixessin la categoria pro-
fessional: 

– Considera el Govern que la rebaixa de categoria professional que els treballa-
dors afectats diuen haver hagut de fer coaccionats per l’empresa suposa un incom-
pliment de les condicions amb què es va fer l’adjudicació d’aquest servei, tenint en 
compte els condicionants de subrogació del personal i de compliment del conveni 
col·lectiu català d’aquest sector?

Palau del Parlament, 13 de gener de 2017 
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de la construcció d’una estació de tren al polígon industrial del Segre, de Lleida
	311-00613/11
	Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les dates d’inici i acabament de les obres de construcció d’una estació de tren al polígon industrial del Segre, de Lleida
	311-00614/11
	Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s


	3.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual en l’expedient de licitació 112/2017/01-01 del servei de trucades d’urgència 112 només es liciten les places de supervisió i coordinació
	314-07518/11
	Rectificació del text presentat

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la discriminació dels alumnes que no tenen reflectit en l’expedient acadèmic l’assoliment d’objectius amb relació a les adaptacions curriculars individualitzades
	314-07575/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les anotacions als expedients acadèmics dels alumnes amb adaptacions curriculars individualitzades pel que fa a l’assoliment d’objectius específics
	314-07576/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la introducció de mecanismes als expedients acadèmics dels alumnes amb adaptacions curriculars individualitzades perquè quedi reflectit el progrés personal i l’assoliment d’objectius
	314-07577/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes als expedients acadèmics dels alumnes amb adaptacions curriculars individualitzades perquè quedi reflectit el progrés personal i l’assoliment d’objectius
	314-07578/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes interns encarregats per l’exdirector de l’aeroport de Lleida-Alguaire el 2015 i 2016 que detecten irregularitats del 2011
	314-07579/11
	Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades arran dels informes interns encarregats per l’exdirector de l’aeroport de Lleida-Alguaire el 2015 i 2016 que detecten irregularitats de l’any 2011
	314-07580/11
	Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un cobrament no justificat de l’empresa Lesma Handling entre els anys 2011 i 2015 a l’aeroport de Lleida-Alguaire
	314-07581/11
	Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els indicis de connivència entre l’empresa Falck i Aeroports Públics de Catalunya
	314-07582/11
	Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades davant les irregularitats denunciades amb relació a la concessió del servei de bombers a l’aeroport Lleida-Alguaire
	314-07583/11
	Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades davant les irregularitats denunciades amb relació a pagaments a l’empresa de seguretat Eulen a l’aeroport de Lleida-Alguaire
	314-07584/11
	Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu de l’acomiadament del director de l’aeroport de Lleida-Alguaire el 2015
	314-07585/11
	Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris d’assignació d’hores de servei de vetllador als alumnes dels centres educatius
	314-07586/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les hores de coordinació amb el personal docent assignades als vetlladors escolars
	314-07587/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris establerts per a valorar la progressió dels alumnes amb servei de vetllador
	314-07588/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació de l’evolució dels alumnes amb servei de vetllador per a determinar-ne un increment o una reducció
	314-07589/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis relatius a l’augment del nombre d’alumnes amb necessitat de servei de vetllador
	314-07590/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reconeixement de la importància dels vetlladors en la redacció del decret sobre escola inclusiva
	314-07591/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a determinar la partida pressupostària del servei de vetllador escolar
	314-07592/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació d’una partida pressupostària flexible al servei de vetllador escolar
	314-07593/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’anàlisi de la situació del personal del servei de vetllador escolar
	314-07594/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació de l’Institut Ermessenda, de Girona
	314-07595/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió de l’Institut Ermessenda, de Girona
	314-07596/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes de construcció d’un nou edifici per a l’Institut Ermessenda, de Girona
	314-07597/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes l’emplaçament de l’Institut Ermessenda, de Girona
	314-07598/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a atendre el creixement del nombre d’alumnes de primer d’ESO a Girona
	314-07599/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació de nous centres per a atendre el creixement del nombre d’alumnes de primer d’ESO a Girona
	314-07600/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades amb relació a la gestió de les subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya seguint les recomanacions de l’informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes relatiu als 
	314-07601/11
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades amb relació a la comunicació entre els serveis centrals i les delegacions territorials del Servei d’Ocupació de Catalunya pel que fa a la gestió de les subvencions seguint les recomanac
	314-07602/11
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a definir les funcions de les persones del Servei d’Ocupació de Catalunya que gestionen les subvencions seguint les recomanacions de l’informe de fiscalització de la Sindicatura de 
	314-07603/11
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a millorar el sistema d’organització i arxiu documental del Servei d’Ocupació de Catalunya seguint les recomanacions de l’informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes relat
	314-07604/11
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a verificar la informació a les sol·licituds de subvencions del Servei d’Ocupació de Catalunya seguint les recomanacions de l’informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes r
	314-07605/11
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment de control de les subvencions del Servei d’Ocupació de Catalunya per assegurar les actuacions objecte de subvenció i la deguda justificació seguint les recomanacions de l’informe de fiscalitza
	314-07606/11
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones en llista d’espera per a accedir a una plaça residencial
	314-07607/11
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a accedir a una plaça residencial
	314-07608/11
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la priorització de les necessitats dels beneficiaris de places residencials
	314-07609/11
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les pautes d’actuació en la priorització de les necessitats dels beneficiaris de places residencials
	314-07610/11
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicitat dels criteris i les pautes d’actuació en la priorització de les necessitats dels beneficiaris de places residencials
	314-07611/11
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació del subministrament elèctric a la Ribera d’Ebre i la Terra Alta
	314-07612/11
	Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els talls de subministrament elèctric del 30 i el 31 de desembre de 2016 a la Ribera d’Ebre i la Terra Alta
	314-07613/11
	Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les afectacions dels talls de subministrament elèctric del 30 i el 31 de desembre de 2016 a les instal·lacions del Penta i del Plaseqta a Flix (Ribera d’Ebre)
	314-07614/11
	Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a assegurar que la interrupció del subministrament elèctric no afecti els serveis vinculats al Penta i al Plaseqta
	314-07615/11
	Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de de la Llei 18/2008, de garantia i qualitat del subministrament elèctric
	314-07616/11
	Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a aclarir l’actuació de l’empresa TSC amb relació a la querella presentada per una setantena de treballadors
	314-07617/11
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions de les investigacions per a aclarir els fets relatius a la querella presentada per una setantena de treballadors contra l’empresa TSC
	314-07618/11
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a resoldre el conflicte entre l’empresa TSC i els treballadors
	314-07619/11
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la rebaixa de la categoria professional dels treballadors de l’empresa TSC ha condicionat la qualitat del servei
	314-07620/11
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’oferta econòmica de l’empresa TSC per a guanyar l’adjudicació pública del transport sanitari urgent ha causat la rebaixa de la categoria professional dels treballadors
	314-07621/11
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si la rebaixa de la categoria professional dels treballadors de l’empresa TSC és un incompliment de les condicions d’adjudicació del servei
	314-07622/11
	Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CSP




