
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les apostes estratègiques 
en política territorial
310-00164/11
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política fiscal
310-00165/11
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de l’Adminis-
tració de justícia a Catalunya
310-00166/11
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions previstes da-
vant l’anunci de la marxa d’Ercros de Flix
310-00167/11
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les informacions aparegu-
des sobre els jutges que treballen a Catalunya
310-00168/11
Substanciació 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els conflictes i incompli-
ments del Govern espanyol en l’àmbit educatiu
310-00169/11
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’acolliment de les perso-
nes refugiades
310-00170/11
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’incompliment de l’Estat 
en matèria de beques universitàries
310-00171/11
Substanciació 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les dades tributàries dels 
catalans que té la Generalitat
310-00172/11
Substanciació 22

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les me-
sures preses el darrer any per a erradicar la corrupció a Catalunya
317-00110/11
Substanciació 22
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les 
mesures previstes pel Govern per a afrontar el repte de l’acollida de refugiats i la 
defensa dels drets humans
317-00111/11
Substanciació 22

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el com-
pliment dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 i de les dispo-
sicions relatives a la demanda de fons estructurals al Govern de l’Estat
317-00112/11
Substanciació 23

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les 
accions fora de la legalitat espanyola fetes o previstes per a afavorir el procés in-
dependentista
317-00113/11
Substanciació 23

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l’afec-
tació del judici a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau per la consulta del 9 de no-
vembre de 2014 en la imatge del país
317-00114/11
Substanciació 23

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
motius pels quals el Govern no ha presentat cap denúncia per calúmnies contra 
l’exsenador Santiago Vidal arran de les seves declaracions sobre l’obtenció de ma-
nera il·legal de dades fiscals
317-00115/11
Substanciació 23

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els hospitals que s’han presentat 
a la darrera convocatòria dels premis Top 20
314-06673/11
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els hospitals que s’han presentat 
a convocatòries anteriors a la darrera dels premis Top 20
314-06674/11
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els resultats dels hospitals de Ca-
talunya en les convocatòries dels premis Top 20
314-06675/11
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost que té per als hospitals el 
fet de presentar-se a les convocatòries dels premis Top 20
314-06676/11
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els detalls del cost que té per als 
hospitals el fet de presentar-se als premis Top 20
314-06677/11
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal dels hospitals que tre-
balla en la documentació que cal per a presentar-se als premis Top 20
314-06678/11
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mort d’un ancià per legionel·lo-
si a Mollet
314-06755/11
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplaçament de l’ambulància 
VIR d’Alcarràs a la base del Camí dels Frares a Lleida (Segrià)
314-06756/11
Resposta del Govern 27
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a fàrmacs 
per a tractar l’hepatitis C durant el 2015
314-06776/11
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els fàrmacs destinats a tractar l’he-
patitis C als hospitals durant el 2015 i el seu cost
314-06777/11
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels fàrmacs destinats a 
tractar l’hepatitis C als hospitals entre els anys 2011 i 2014
314-06778/11
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de pacients que reben el 
tractament per hepatitis C als hospitals
314-06779/11
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos que han rebut 
el tractament per hepatitis C
314-06780/11
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’instituts que participen 
al programa Classe sense fum
314-06788/11
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps de funcionament del pro-
grama Classe sense fum
314-06789/11
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes d’avaluació del 
programa Classe sense fum
314-06790/11
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat del programa Classe 
sense fum dels instituts a altres àmbits educatius i socials
314-06791/11
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que necessi-
ten vetlladors al centre educatiu per a fer les necessitats bàsiques
314-06808/11
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retirada del servei de vetllador a 
un alumne de Tremp el 10 d’octubre de 2016 per part de l’empresa Serunion
314-06809/11
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps de resposta entre l’avís 
de retirada de l’assistència fins a l’actuació amb relació als alumnes que necessiten 
vetlladors a les escoles
314-06810/11
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici de converses amb el Síndic 
de Greuges amb relació a la retirada del servei de vetllador a un alumne de Tremp 
el 10 d’octubre de 2016 per part de l’empresa Serunion
314-06811/11
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol per a assignar vetlladors 
als alumnes amb necessitats educatives especials
314-06812/11
Resposta del Govern 34
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos de retirada 
dels vetlladors als alumnes amb necessitats educatives especials
314-06813/11
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les institucions fineses que van 
convidar el conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència a 
fer una conferència el 26 d’octubre de 2016
314-06874/11
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la persona que va presentar el con-
seller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència en la seva confe-
rència a Finlàndia el 26 d’octubre de 2016
314-06875/11
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda pública i les reunions del 
conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència durant la seva 
estada a Finlàndia per a fer una conferència el 26 d’octubre de 2016
314-06876/11
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els feminicidis o assassinats mas-
clistes de dones
314-06878/11
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a millorar la si-
tuació dels menors addictes a la cola
314-06879/11
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions de seguiment i control 
dels menors addictes a la cola
314-06880/11
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a evitar que els 
menors addictes a la cola fugin dels centres tutelars
314-06881/11
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals les actua-
cions per a evitar que els menors addictes a la cola fugin dels centres tutelars no 
han funcionat
314-06882/11
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comissió de delictes per part 
de menors tutelats
314-06883/11
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comissió de delictes per part 
de menors no tutelats
314-06884/11
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa d’un centre 
pilot per a atendre els menors addictes a la cola
314-06885/11
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa de programes 
d’acompanyament per a la integració social dels menors addictes a la cola
314-06886/11
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de l’Escola Pinyana 
de Lleida (Segrià)
314-06894/11
Resposta del Govern 40
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del projecte de construcció 
de l’Escola Pinyana de Lleida (Segrià)
314-06895/11
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data d’inauguració de l’Escola 
Pinyana de Lleida (Segrià)
314-06896/11
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació dels alumnes de l’Escola 
Pinyana de Lleida (Segrià)
314-06897/11
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mòduls prefabricats 
a l’Escola Pinyana de Lleida (Segrià)
314-06898/11
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de la creació de la Taula 
Nacional de la Infància de Catalunya
314-06919/11
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de la constitució de la Taula 
Nacional de la Infància de Catalunya
314-06920/11
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vegades que s’ha 
reunit la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
314-06921/11
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres de la Taula Nacional 
de la Infància de Catalunya
314-06922/11
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes emesos per la Taula 
Nacional de la Infància de Catalunya
314-06923/11
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions i les propostes 
presentades per la Taula de la Infància de Catalunya
314-06924/11
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions entre la Taula 
Nacional de la Infància de Catalunya i la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
314-06925/11
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat de les reunions de la Taula 
Nacional de la Infància de Catalunya i la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
314-06926/11
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la constitució i les activitats de la 
Comissió Tècnica de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
314-06927/11
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les taules territorials d’infància
314-06928/11
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les taules locals d’infància
314-06929/11
Resposta del Govern 45
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps de vigència de la compo-
sició del Ple de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
314-06930/11
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la remuneració dels membres del 
Ple de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
314-06931/11
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els actors implicats en el procés 
electoral del Marroc amb què s’ha reunit Diplocat
314-06944/11
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions de Diplocat amb re-
presentants del Govern del Marroc
314-06945/11
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació al Govern d’Espanya 
de la missió d’observació electoral que Diplocat ha fet al Marroc
314-06946/11
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ponents que van participar en 
el seminari Catalunya: nou estat d’Europa?, organitzat per Diplocat a Lovaina
314-06947/11
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si Diplocat té previst d’organitzar 
algun seminari amb un tema principal contrari al dret a decidir
314-06948/11
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic del seminari Ca-
talunya: nou estat d’Europa?, organitzat per Diplocat a Lovaina
314-06949/11
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les ponències i de les 
dietes dels ponents del seminari Catalunya: nou estat d’Europa?, organitzat per Di-
plocat a Lovaina
314-06950/11
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost que va comportar l’assistèn-
cia dels membres de Diplocat al seminari Catalunya: nou estat d’Europa?, a Lovaina
314-06951/11
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels àpats del seminari Ca-
talunya: nou estat d’Europa?, organitzat per Diplocat a Lovaina
314-06952/11
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’assistents al seminari 
Catalunya: nou estat d’Europa?, organitzat per Diplocat a Lovaina
314-06953/11
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els beneficis que han obtingut els 
ciutadans de Catalunya de la celebració del seminari Catalunya: nou estat d’Euro-
pa?, organitzat per Diplocat a Lovaina
314-06954/11
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de renovació del ves-
tuari dels Mossos d’Esquadra
314-06967/11
Resposta del Govern 50
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de renovació dels ma-
terials i els accessoris dels Mossos d’Esquadra
314-06968/11
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un estudi pressupos-
tari de la modernització i la renovació del vestuari dels Mossos d’Esquadra
314-06969/11
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un estudi pressupos-
tari de la modernització i la renovació dels materials i els accessoris dels Mossos 
d’Esquadra
314-06970/11
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un estudi per a mi-
llorar el vestuari dels Mossos d’Esquadra
314-06971/11
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de la partida pressupos-
tària per a la modernització global del vestuari i els materials dels Mossos d’Esquadra
314-06972/11
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la principal causa de mortalitat 
infantil els darrers cinc anys
314-07029/11
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions del Programa de 
treball i formació del 2012
314-07039/11
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a la definició dels 
beneficiaris de les subvencions del Programa de treball i formació del 2012
314-07040/11
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions del Programa de 
treball i formació del 2013
314-07041/11
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a la definició dels 
beneficiaris de les subvencions del Programa de treball i formació del 2013
314-07042/11
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions del Programa de 
treball i formació del 2014
314-07043/11
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a la definició dels 
beneficiaris de les subvencions del Programa de treball i formació del 2014
314-07044/11
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions del Programa de 
treball i formació del 2015
314-07045/11
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a la definició dels 
beneficiaris de les subvencions del Programa de treball i formació del 2015
314-07046/11
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a la definició dels 
beneficiaris de les subvencions del Programa de treball i formació del 2015
314-07047/11
Resposta del Govern 56
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació per a ampliar el termini 
de sol·licitud de les subvencions del programa Forma i Insereix del 2016
314-07048/11
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de l’ampliació del termini 
de sol·licitud de les subvencions del programa Forma i Insereix del 2016
314-07049/11
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’entitats o persones 
que han sol·licitat alguna subvenció del programa Forma i Insereix del 2016 abans 
de l’ampliació del termini
314-07050/11
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’entitats o persones 
que han sol·licitat alguna subvenció del programa Forma i Insereix del 2016 després 
de l’ampliació del termini
314-07051/11
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies per vio-
lència de gènere presentades per dones menors d’edat el 2016
314-07072/11
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies per vio-
lència de gènere presentades per dones menors d’edat el 2015
314-07073/11
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies per vio-
lència de gènere presentades per dones menors d’edat el 2014
314-07074/11
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies presenta-
des per dones d’entre divuit i trenta-cinc anys el 2016
314-07075/11
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies presenta-
des per dones d’entre divuit i trenta-cinc anys el 2015
314-07076/11
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies presenta-
des per dones d’entre divuit i trenta-cinc anys el 2014
314-07077/11
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies per vio-
lència de gènere presentades per homes menors d’edat el 2016
314-07078/11
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies per vio-
lència de gènere presentades per homes menors d’edat el 2015
314-07079/11
Resposta del Govern 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies per vio-
lència de gènere presentades per homes menors d’edat el 2016
314-07080/11
Resposta del Govern 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies presenta-
des per homes d’entre divuit i trenta-cinc anys el 2015
314-07081/11
Resposta del Govern 61
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies presenta-
des per homes d’entre divuit i trenta-cinc anys el 2014
314-07082/11
Resposta del Govern 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies presenta-
des per homes d’entre divuit i trenta-cinc anys el 2014
314-07083/11
Resposta del Govern 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques a 
l’empresa pública Institut de Diagnòstic per la Imatge del 2013
314-07163/11
Resposta del Govern 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques a 
l’empresa pública Institut de Diagnòstic per la Imatge del 2014
314-07164/11
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques a 
l’empresa pública Institut de Diagnòstic per la Imatge del 2015
314-07165/11
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el departament que gestiona les 
beques de menjador per a menors en els períodes no lectius
314-07194/11
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a atorgar les beques 
de menjador en els períodes no lectius
314-07195/11
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com es gestionen les 
beques de menjador atorgades a menors en els períodes no lectius
314-07196/11
Resposta del Govern 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import per àpat de les beques de 
menjador en els períodes no lectius
314-07197/11
Resposta del Govern 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de beques 
de menjador presentades per menors en els períodes no lectius del curs 2016-2017
314-07198/11
Resposta del Govern 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beques de menjador 
per a menors atorgades en els períodes no lectius del curs 2016-2017
314-07199/11
Resposta del Govern 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les beques de menjador bene-
ficien el mateix nombre de menors en períodes lectius que en períodes no lectius 
del curs 2016-2017
314-07200/11
Resposta del Govern 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les beques de menjador van be-
neficiar el mateix nombre de menors en períodes lectius que en períodes no lectius 
del curs 2015-2016
314-07201/11
Resposta del Govern 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de beques 
de menjador per a menors en els períodes no lectius del curs 2015-2016
314-07202/11
Resposta del Govern 66
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beques de menjador 
per a menors atorgades en els períodes no lectius del curs 2015-2016
314-07203/11
Resposta del Govern 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de números de la Gros-
sa posats a la venda el 2013
314-07349/11
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de números de la Gros-
sa venuts el 2013
314-07350/11
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de números de la Gros-
sa posats a la venda el 2014
314-07351/11
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de números de la Gros-
sa venuts el 2014
314-07352/11
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de números de la Gros-
sa venuts el 2015
314-07353/11
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de números de la Gros-
sa posats a la venda el 2015
314-07354/11
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la recaptació de la 
Grossa del 2013
314-07355/11
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pagat pels números pre-
miats de la Grossa del 2013
314-07356/11
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la recaptació de la 
Grossa del 2014
314-07357/11
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pagat pels números pre-
miats de la Grossa del 2014
314-07358/11
Resposta del Govern 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la recaptació de la 
Grossa del 2015
314-07359/11
Resposta del Govern 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pagat pels números pre-
miats de la Grossa del 2015
314-07360/11
Resposta del Govern 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el benefici obtingut per la Grossa 
el 2013
314-07361/11
Resposta del Govern 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el benefici obtingut per la Grossa 
el 2014
314-07362/11
Resposta del Govern 69
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el benefici obtingut per la Grossa 
el 2015
314-07363/11
Resposta del Govern 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els encàrrecs de gestió al Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció el 2012
314-07400/11
Resposta del Govern 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els encàrrecs de gestió al Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció el 2013
314-07401/11
Resposta del Govern 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els encàrrecs de gestió al Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció el 2014
314-07402/11
Resposta del Govern 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els encàrrecs de gestió al Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció el 2015
314-07403/11
Resposta del Govern 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els encàrrecs de gestió al Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció el 2016
314-07404/11
Resposta del Govern 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana d’edat dels treballadors 
en l’àmbit penitenciari
314-07462/11
Resposta del Govern 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de treballadors dels 
centres penitenciaris de més de cinquanta-cinc anys
314-07463/11
Resposta del Govern 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució per serveis i centres 
dels treballadors dels centres penitenciaris de més de cinquanta-cinc anys
314-07464/11
Resposta del Govern 105

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.25. Preguntes al Govern

2.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les trucades fetes a les persones 
que tenien inicialment la responsabilitat de l’atestat en el cas de l’atropellament d’un 
mosso d’esquadra la nit del 15 de desembre de 2016
314-07473/11
Retirada 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals es va apartar 
l’instructor inicial de l’atestat en el cas de l’atropellament d’un mosso d’esquadra la 
nit del 15 de desembre de 2016
314-07474/11
Retirada 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el comissari 
en cap dels Mossos d’Esquadra s’adjudica la instrucció de l’atestat per l’atropella-
ment d’un mosso d’esquadra la nit del 15 de desembre de 2016
314-07476/11
Retirada 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el comissari en cap dels Mossos 
d’Esquadra coneix la persona detinguda per l’atropellament d’un mosso d’esquadra 
la nit del 15 de desembre de 2016
314-07477/11
Retirada 106
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les apostes estratègiques 
en política territorial
310-00164/11
Anunci: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC 107

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política fiscal
310-00165/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s 107

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de l’Adminis-
tració de justícia a Catalunya
310-00166/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s 107

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions previstes da-
vant l’anunci de la marxa d’Ercros de Flix
310-00167/11
Anunci: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 108

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les informacions aparegu-
des sobre els jutges que treballen a Catalunya
310-00168/11
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC 108

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els conflictes i incompli-
ments del Govern espanyol en l’àmbit educatiu
310-00169/11
Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS 109

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’acolliment de les perso-
nes refugiades
310-00170/11
Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS 109

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’incompliment de l’Estat 
en matèria de beques universitàries
310-00171/11
Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS 109

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les dades tributàries dels 
catalans que té la Generalitat
310-00172/11
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC 110

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00110/11
Anunci: Inés Arrimadas García, del GP C’s 110

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política i social
317-00111/11
Anunci: Mireia Boya e Busquet, del GP CUP-CC 111

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00112/11
Anunci: Josep Lluís Franco Rabell, del GP CSP 111

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00113/11
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC 111

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00114/11
Anunci: Jordi Turull i Negre, del GP JS 112
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00115/11
Anunci: Xavier García Albiol, del GP PPC 112

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els fets que van tenir 
lloc a Madrid el 28 de gener de 2017 en què hi havia involucrats un mosso d’esqua-
dra i agents de la Policia Nacional
311-00629/11
Anunci: Carlos Sánchez Martín, del GP C’s 113

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les investigacions o 
les presumptes tasques d’intel·ligència en què van participar agents dels Mossos 
d’Esquadra i de la Policia Nacional a Madrid el 28 de gener de 2017
311-00630/11
Anunci: Carlos Sánchez Martín, del GP C’s 113

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’operació i els efectius 
desplegats en les investigacions o les presumptes tasques d’intel·ligència en què 
van participar agents dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Nacional a Madrid el 
28 de gener de 2017
311-00631/11
Anunci: Carlos Sánchez Martín, del GP C’s 114

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el Departament 
d’Interior havia donat directrius o ordres per a les investigacions o les presumptes 
tasques d’intel·ligència en què van participar agents dels Mossos d’Esquadra i de 
la Policia Nacional a Madrid el 28 de gener de 2017
311-00632/11
Anunci: Carlos Sánchez Martín, del GP C’s 114

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’actuació dels agents 
implicats en les investigacions o les presumptes tasques d’intel·ligència en què van 
participar agents dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Nacional a Madrid el 28 
de gener de 2017
311-00633/11
Anunci: Carlos Sánchez Martín, del GP C’s 115

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de coor-
dinació i col·laboració amb els cossos i forces de seguretat de l’Estat adoptades 
pel Departament d’Interior amb relació als dispositius, tasques d’investigació o pre-
sumptes tasques d’intel·ligència
311-00634/11
Anunci: Carlos Sánchez Martín, del GP C’s 115

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’índex de sinistralitat 
laboral dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra del 2011 ençà
311-00635/11
Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP C’s 116

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’índex de sinistralitat 
laboral dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra pel que fa als casos de suïcidi 
del 2011 ençà
311-00636/11
Anunci: Matías Alonso Ruiz, del GP C’s 116

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la finalitat de la infor-
mació que arreplegava l’agent dels Mossos d’Esquadra interceptat pel Grup d’Inter-
venció de la Policia Nacional en la manifestació del 28 de gener de 2017 a Madrid
311-00637/11
Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 116

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’agents dels 
Mossos d’Esquadra que fan tasques de recopilació d’informació fora de Catalunya
311-00638/11
Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 117

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment de les 
intercomunicacions amb el Govern d’Espanya
311-00639/11
Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 118
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost del desplaça-
ment i les dietes de l’agent dels Mossos d’Esquadra interceptat pel Grup d’Inter-
venció de la Policia Nacional en la manifestació del 28 de gener de 2017 a Madrid
311-00640/11
Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 118

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la partida pressupostà-
ria en què es computa el cost del desplaçament i les dietes de l’agent dels Mossos 
d’Esquadra interceptat pel Grup d’Intervenció de la Policia Nacional en la manifes-
tació del 28 de gener de 2017 a Madrid
311-00641/11
Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 119

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les ordres concretes 
rebudes per l’agent dels Mossos d’Esquadra interceptat pel Grup d’Intervenció de 
la Policia Nacional en la manifestació del 28 de gener de 2017 a Madrid
311-00642/11
Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 120

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera de facilitar les dades del 
posicionament dels trens i de l’operativa del servei de rodalia per Adif
314-07797/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fiabilitat de les dades del posi-
cionament dels trens i de l’operativa del servei de rodalia facilitades per Adif
314-07798/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contractació de l’empresa Sopra 
Steria España per a facilitar les dades del posicionament dels trens i de l’operativa 
del servei de rodalia
314-07799/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada del contracte de l’em-
presa Sopra Steria España per a facilitar les dades del posicionament dels trens i 
de l’operativa del servei de rodalia
314-07800/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fundacions que han rebut sub-
vencions públiques del Departament de la Presidència en el període 2010-2016
314-07801/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fundacions que han rebut sub-
vencions públiques del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 
en el període 2010-2016
314-07802/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fundacions que han rebut sub-
vencions públiques del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 
Transparència en el període 2010-2016
314-07803/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fundacions que han rebut sub-
vencions públiques del Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge en el període 2010-2016
314-07804/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fundacions que han rebut sub-
vencions públiques del Departament d’Ensenyament en el període 2010-2016
314-07805/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fundacions que han rebut sub-
vencions públiques del Departament de Salut en el període 2010-2016
314-07806/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 125
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fundacions que han rebut sub-
vencions públiques del Departament d’Interior en el període 2010-2016
314-07807/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fundacions que han rebut sub-
vencions públiques del Departament de Territori i Sostenibilitat en el període 2010-
2016
314-07808/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fundacions que han rebut sub-
vencions públiques del Departament de Cultura en el període 2010-2016
314-07809/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fundacions que han rebut sub-
vencions públiques del Departament de Justícia en el període 2010-2016
314-07810/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fundacions que han rebut sub-
vencions públiques del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el pe-
ríode 2010-2016
314-07811/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fundacions que han rebut sub-
vencions públiques del Departament d’Empresa i Coneixement en el període 2010-
2016
314-07812/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fundacions que han rebut sub-
vencions públiques del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
en el període 2010-2016
314-07813/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals el Departa-
ment d’Interior va autoritzar els Mossos d’Esquadra a fer unes investigacions el 28 
de gener de 2017 a Madrid i sobre les mesures de coordinació i col·laboració que 
pensa adoptar el Departament amb altres cossos de seguretat de l’Estat
314-07814/11
Formulació: Carlos Sánchez Martín, del GP C’s 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la certesa que l’agent del Cos de 
Mossos d’Esquadra detingut a Madrid el 28 de gener de 2017 actués per ordre del 
Departament d’Interior
314-07815/11
Formulació: Carlos Sánchez Martín, del GP C’s 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions fetes per 
la Inspecció de Treball en l’edificació i rehabilitació d’edificis el 2016
314-07816/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions fetes per 
la Inspecció de Treball en el sector de l’hoteleria el 2016
314-07817/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions del Consorci 
de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya fins al 2016
314-07818/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions amb relació a l’ac-
cident que es va produir a l’Hotel Princesa Sofia el 27 de gener de 2017
314-07819/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 131
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions planificades per a con-
trolar la legalitat dels processos de subcontractació
314-07820/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a com-
batre l’accidentalitat en el sector de la construcció
314-07821/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la constitució d’una mesa sectorial 
de la construcció que tingui la prevenció dels riscos laborals com a prioritat
314-07822/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actes aixecades i exe-
cutades per la Inspecció de Treball el 2014, el 2015 i el 2016
314-07823/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio d’inspectors per treballador 
en el període 2010-2016
314-07824/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació inicial dels docents
314-07825/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions del debat sobre el 
Programa de millora i innovació de la formació de mestres
314-07826/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació de representants 
de la comunitat educativa en l’elaboració del Programa de millora i innovació de la 
formació de mestres
314-07827/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst en el Programa 
de millora i innovació de la formació de mestres
314-07828/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el millorament de la formació per-
manent dels professors
314-07829/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de la ràtio d’alumnes 
per aula a l’Escola Marcel·lí Domingo, de Roquetes (Baix Ebre)
314-07830/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta a la recollida de signa-
tures de l’associació de mares i pares de l’Escola Marcel·lí Domingo, de Roquetes 
(Baix Ebre)
314-07831/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament d’Ensenyament 
prendrà cap decisió per a disminuir la ràtio d’alumnes per aula a l’Escola Marcel·lí 
Domingo, de Roquetes (Baix Ebre)
314-07832/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de l’ensenyament i 
l’aprenentatge de les llengües maternes als alumnes d’origen estranger
314-07833/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 138
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té cap conveni per a fomentar 
l’aprenentatge de les llengües maternes dels alumnes d’origen estranger
314-07834/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la importància de preservar el co-
neixement de les llengües maternes dels alumnes d’origen estranger
314-07835/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comparació del Partit Popular 
amb partits feixistes feta per un agent dels Mossos d’Esquadra
314-07836/11
Formulació: Alberto Villagrasa Gil, del GP PPC 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex de sinistralitat laboral dels 
agents del Cos de Mossos d’Esquadra del 2011 ençà
314-07837/11
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP C’s 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex de sinistralitat laboral dels 
agents del Cos de Mossos d’Esquadra pel que fa als casos de suïcidi del 2011 ençà
314-07838/11
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP C’s 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els caps regionals de Tarragona 
i de les Terres de l’Ebre del Cos d’Agents Rurals tenen una sobrecàrrega de feina
314-07839/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els caps d’àrea del Cos d’Agents 
Rurals que gestionen les comarques del Baix Camp, el Priorat, la Ribera d’Ebre i 
el Baix Ebre
314-07840/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a resoldre la 
manca de places al Cos d’Agents Rurals
314-07841/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri per a retornar responsa-
bilitats d’unes places de gestió del Cos d’Agents Rurals
314-07842/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals hi ha agents 
rurals que ocupen càrrecs de comandament sense tenir la titulació exigida
314-07843/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cartilles per metge i 
sobre la situació dels serveis de pediatria
314-07844/11
Formulació: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalitat de la informació que ar-
replegava l’agent dels Mossos d’Esquadra interceptat pel Grup d’Intervenció de la 
Policia Nacional en la manifestació del 28 de gener de 2017 a Madrid
314-07845/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents dels Mossos 
d’Esquadra que fan tasques de recopilació d’informació fora de Catalunya
314-07846/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus d’investigació i la finalitat 
de les tasques de recopilació d’informació que fan els agents dels Mossos d’Es-
quadra fora de Catalunya
314-07847/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 145
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de les intercomuni-
cacions amb el Govern d’Espanya
314-07848/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del desplaçament i les dietes 
de l’agent dels Mossos d’Esquadra interceptat pel Grup d’Intervenció de la Policia 
Nacional en la manifestació del 28 de gener de 2017 a Madrid
314-07849/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària en què 
es computa el cost del desplaçament i les dietes de l’agent dels Mossos d’Esqua-
dra interceptat pel Grup d’Intervenció de la Policia Nacional en la manifestació del 
28 de gener de 2017 a Madrid
314-07850/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ordres concretes rebudes per 
l’agent dels Mossos d’Esquadra interceptat pel Grup d’Intervenció de la Policia Na-
cional en la manifestació del 28 de gener de 2017 a Madrid
314-07851/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del deute pendent amb 
cada municipi de la província de Lleida en data del 31 de desembre de 2016
314-07852/11
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import total pagat a l’empresa 
Falck el 2015
314-07853/11
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import total pagat a l’empresa 
Falck el 2016
314-07854/11
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions fetes davant d’uns abo-
caments al Francolí entre Valls i Alcover (Alt Camp)
314-07857/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les repercussions en el medi d’uns 
abocaments al Francolí entre Valls i Alcover (Alt Camp)
314-07858/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els abocaments de pasta de pa-
per al Francolí
314-07859/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sancions imposades per abo-
caments al Francolí
314-07860/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades amb rela-
ció a la gestió de les subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya
314-07861/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per tal que 
hi hagi una comunicació adequada entre els serveis centrals i les delegacions terri-
torials pel que fa a les subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya
314-07862/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions de les persones que 
intervenen en la gestió de les subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació de Ca-
talunya
314-07863/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s 153



BOPC 328
10 de febrer de 2017

Taula de contingut 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a millorar el siste-
ma d’organització i arxiu documental del Servei d’Ocupació de Catalunya
314-07864/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de verificació de 
la informació que fan constar els beneficiaris en les sol·licituds de subvencions ator-
gades pel Servei d’Ocupació de Catalunya
314-07865/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment de control de les 
actuacions objecte de les subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya
314-07866/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s 155
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les apostes 
estratègiques en política territorial
310-00164/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 29, tinguda el 08.02.2017, DSPC-P 52.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política 
fiscal
310-00165/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 29, tinguda el 08.02.2017, DSPC-P 52.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
de l’Administració de justícia a Catalunya
310-00166/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 29, tinguda el 08.02.2017, DSPC-P 52.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions 
previstes davant l’anunci de la marxa d’Ercros de Flix
310-00167/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 29, tinguda el 08.02.2017, DSPC-P 52.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
informacions aparegudes sobre els jutges que treballen a Catalunya
310-00168/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 29, tinguda el 08.02.2017, DSPC-P 52.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els 
conflictes i incompliments del Govern espanyol en l’àmbit educatiu
310-00169/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 29, tinguda el 08.02.2017, DSPC-P 52.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’acolliment 
de les persones refugiades
310-00170/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 29, tinguda el 08.02.2017, DSPC-P 52.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre 
l’incompliment de l’Estat en matèria de beques universitàries
310-00171/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 29, tinguda el 08.02.2017, DSPC-P 52.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les dades 
tributàries dels catalans que té la Generalitat
310-00172/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 29, tinguda el 08.02.2017, DSPC-P 52.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en 
el Ple sobre les mesures preses el darrer any per a erradicar la 
corrupció a Catalunya
317-00110/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 29, tinguda el 08.02.2017, DSPC-P 52.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre les mesures previstes pel Govern per a afrontar el repte de 
l’acollida de refugiats i la defensa dels drets humans
317-00111/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 29, tinguda el 08.02.2017, DSPC-P 52.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en 
el Ple sobre el compliment dels pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2017 i de les disposicions relatives a la demanda  
de fons estructurals al Govern de l’Estat
317-00112/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 29, tinguda el 08.02.2017, DSPC-P 52.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre les accions fora de la legalitat espanyola fetes o previstes 
per a afavorir el procés independentista
317-00113/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 29, tinguda el 08.02.2017, DSPC-P 52.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre l’afectació del judici a Artur Mas, Joana Ortega i Irene 
Rigau per la consulta del 9 de novembre de 2014 en la imatge del 
país
317-00114/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 29, tinguda el 08.02.2017, DSPC-P 52.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en 
el Ple sobre els motius pels quals el Govern no ha presentat cap 
denúncia per calúmnies contra l’exsenador Santiago Vidal arran de 
les seves declaracions sobre l’obtenció de manera il·legal de dades 
fiscals
317-00115/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 29, tinguda el 08.02.2017, DSPC-P 52.
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1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els hospitals  
que s’han presentat a la darrera convocatòria dels premis Top 20
314-06673/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49670 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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 les preguntes parlamentàries de 314-06673/11 a 
314-06678/11 us informo del següent:

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

El Servei Català de la Salut (CatSalut), com a entitat pública que té l’objectiu de 
garantir el dret a la protecció de la salut als ciutadans de Catalunya a través dels ser-
veis i les prestacions sanitàries públiques sota criteris d’equitat, qualitat i eficiència, 
es relaciona amb els centres assistencials de serveis sanitaris mitjançant un contrac-
te de serveis sanitaris. Aquest contracte està basat en la compra d’activitat sanitària i 
dels objectius de salut anuals, preservant l’autonomia de gestió que tenen les entitats.

Pel que fa als centres hospitalaris que integren el sistema sanitari integral d’uti-
lització pública de Catalunya (SISCAT), l’avaluació dels serveis sanitaris, mitjan-
çant estudis i projectes d’avaluació de l’activitat dels serveis que ofereix l’hospital, 
així com la gestió dels recursos humans, és competència de cadascuna de les entitats 
assistencials, en l’àmbit de la seva autonomia de gestió.

Barcelona, 11 de gener de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els hospitals que 
s’han presentat a convocatòries anteriors a la darrera dels premis 
Top 20
314-06674/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49670 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06673/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els resultats dels 
hospitals de Catalunya en les convocatòries dels premis Top 20
314-06675/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49670 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06673/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost que té per 
als hospitals el fet de presentar-se a les convocatòries dels premis 
Top 20
314-06676/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49670 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06673/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els detalls del cost 
que té per als hospitals el fet de presentar-se als premis Top 20
314-06677/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49670 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06673/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal dels 
hospitals que treballa en la documentació que cal per a presentar-se 
als premis Top 20
314-06678/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49670 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06673/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mort d’un ancià 
per legionel·losi a Mollet
314-06755/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49671 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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 314-06755/11 us in-
formo del següent:

El dia 13 d’octubre de 2016, els serveis de vigilància epidemiològica de l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) varen notificar l’existència d’un possible 
brot per Legionel·la que afectava tres persones del municipi de Mollet del Vallès. 
Posteriorment s’han notificat quatre casos més, sospitosos de formar part del brot. 
Una de les primeres persones afectades, un home d’edat avançada i amb patologies 
prèvies de base, va morir a conseqüència de la malaltia.
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Des de l’ASPCAT es va iniciar, de forma immediata a la notificació d’aquest 
brot, la investigació epidemiològica i ambiental.

Davant d’una situació de brot, les actuacions que es duen a terme per a la investi-
gació ambiental, d’acord amb la informació de les enquestes epidemiològiques dels 
afectats, contemplen la revisió dels antecedents i la inspecció de les empreses i ins-
tal·lacions ubicades dins del àmbit d’estudi del brot i en concret:

 Es revisen els requisits estructurals i el programa de manteniment higiènic sani-
tari (manteniment, neteja i desinfecció de l’aigua, anàlisis i registres).

 Es revisen les actuacions realitzades per les Entitats de Revisió.
 Es prenen mostres per anàlisis de legionel·la dels circuits i instal·lacions que es 

valorin de risc.
 Es requereixen mesures de control:
– En el cas d’instal·lacions d’alt risc (torres de refrigeració, condensadors eva-

poratius, etc.) es dicta desinfecció de xoc en cas de brot, d’acord amb l’establert al 
Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higiènic-sa-
nitaris per a la prevenció i control de la legionel·losis.

– En les instal·lacions de baix risc es dicta l’aturada immediata de la instal·la-
ció (fonts, reg per aspersió, neteja viària, etc.) i se’ls requereix amb caràcter previ a 
l’obertura, una neteja i desinfecció.

Durant la investigació del brot es fa el seguiment de les mesures dictades i la 
verificació de que s’han dut a terme la neteja i desinfecció.

En aquest brot, s’ha actuat d’acord amb aquest procediment, tant en les instal·la-
cions classificades d’alt risc com a les de baix risc, amb la col·laboració activa de 
l’Ajuntament de Mollet del Vallès.

Pel que fa a la investigació ambiental s’han investigat 14 empreses d’alt risc de 
les que s’han recollit 59 mostres d’aigua de circuits de refrigeració. Paral·lelament es 
van inspeccionar 14 instal·lacions de baix risc de les que es van recollir 25 mostres.

Com a mesures de control immediates es van dictar 30 desinfeccions de xoc als 
circuits d’alt risc i aturada de les instal·lacions de baix risc.

El Departament de Salut ha mantingut una coordinació continuada amb l’Ajun-
tament de Mollet del Vallès i s’han realitzat 4 reunions de coordinació. Aquesta 
coordinació s’ha fet amb l’objectiu de recollir i compartir la informació i les actua-
cions que dia a dia s’han realitzat en relació a les mesures adoptades per controlar el 
brot i les actuacions realitzades per la seva investigació.

En aquesta fase de la investigació, a data 5 de gener de 2017, s’està pendent del 
creuament dels resultats de les mostres clíniques dels afectats i les mostres ambien-
tals.

Es conclou que des del Departament de Salut, conjuntament amb l’Ajuntament 
de Mollet del Vallès, s’han realitzat les actuacions derivades del procediment d’ac-
ció davant d’un brot comunitari de legionel·losi, tant des del punt de vista del control 
del brot com per investigar l’origen de la possible font d’infecció.

Barcelona, 5 de gener de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplaçament  
de l’ambulància VIR d’Alcarràs a la base del Camí dels Frares a Lleida 
(Segrià)
314-06756/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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 314-06756/11 us in-
formo del següent:

L’objectiu principal que es pretén aconseguir el Servei d’Emergències Mèdiques 
(SEM) amb l’ús dels vehicles d’intervenció ràpida (VIR) és l’increment de la imme-
diatesa en la resposta en aquelles situacions de risc vital, així com la millora de la 
simplicitat en la mobilització i de l’accessibilitat a les vies ràpides.

En el plantejament inicial que es va presentar al plec de clàusules del concurs 
TS/14. Contractació de la gestió dels serveis de transport sanitari en la modalitat ur-
gent (TSU) i no urgent (TSNU) a Catalunya, es va identificar com a millor empla-
çament el municipi d’Alcarràs per la seva proximitat a la ciutat de Lleida i els bons 
accessos a vies ràpides de comunicació.

Actualment, després d’onze mesos de contínua avaluació de resultats en què 
s’han analitzat diferents opcions de localització, amb l’aplicació de mètodes de ge-
oposicionament dels incidents transcorreguts, a través de mapes de risc i anàlisis 
exhaustives dels accessos a diferents vies de comunicació de la zona sud de Lleida, 
la pròpia zona urbana i altres àrees naturals d’assistència d’aquestes unitats, s’ha 
reubicat la base al Polígon CIM (Camí dels Frares).

Amb el nou emplaçament augmenta la cobertura sanitària del VIR en zones amb 
un elevat número d’assistències. El 62% dels incidents en què s’ha mobilitzat el VIR 
han estat a la ciutat de Lleida, davant el 12% dels realitzats al municipi d’Alcarràs.

El canvi d’ubicació de la base del VIR no suposa cap cost addicional. La base ac-
tual del VIR al CAP d’Alcarràs no ha requerit cap adequació i la unitat amb el canvi 
queda ubicada en una de les bases logístiques de l’empresa adjudicatària.

El municipi d’Alcarràs manté la unitat de suport vital bàsic (USVB) de 24h i 
queda cobert per les unitats de suport vital avançat (USVA) de Lleida, amb una isò-
crona de resposta de 10 minuts. A més, segueix essent una base on el VIR hi pot 
restar quan el SEM ho cregui convenient.

Barcelona, 11 de gener de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
destinat a fàrmacs per a tractar l’hepatitis C durant el 2015
314-06776/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49673 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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 les preguntes parlamentàries de 314-06776/11 a 
314-06779/11 us informo del següent:
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Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.

Des de la publicació del Dictamen sobre el tractament de pacients adults amb 
hepatitis C crònica el 16 d’abril de 2015, a Catalunya s’han iniciat 9.330 tractaments 
d’hepatitis C amb els fàrmacs de nova generació.

El perfil de pacient tractat correspon majoritàriament als de genotip 1 b (51 % 
dels casos), seguit del genotip 1a (22%).

Referent al grau de fibrosi, el 44% dels pacients tractats té un grau de fibrosi F4 
i el 25% té un grau F3, és a dir, seguint les recomanacions emeses, s’han tractat els 
graus de fibrosi més alts.

El 60% dels pacients tractats són homes i tenen una edat mitjana de 53 anys. En 
el cas de les dones, representen el 40% dels tractats i la seva edat mitjana és de 64 
anys.

L’any 2015 es van incorporar a les alternatives terapèutiques els fàrmacs innova-
dors que permeten els tractaments lliures d’interferó. Aquest fàrmacs són Sovaldi, 
Harvoni, Viekirax, Exviera, Daklinza i Olysio.

L’evolució de la despesa en fàrmacs per als tractaments de l’hepatitis C en el pe-
ríode 2011-2015 detallada per centre hospitalari, es mostra a continuació.

Centre hospitalari 2011 2012 2013 2014 2015

Hospital U. Arnau de 
Vilanova de Lleida 231.065 451.881 848.145 1.087.619 3.544.432
Hospital Univ. Joan XXIII 
de Tarragona 277.710 585.958 825.691 861.851 3.328.378
Hospital Verge de la Cinta 
de Tortosa 176.638 119.279 436.502 764.446 3.558.635

Hospital U Doctor Josep 
Trueta 182.202 596.286 1.081.334 1.268.052 4.140.019
Hospital Sant Llorenç de 
Viladecans 156.952 151.921 451.702 418.963 2.159.120
Hospital Universitari de 
Bellvitge 458.239 787.641 1.624.815 4.082.483 10.017.054

H. U. Germans Trias i 
Pujol de Badalona 391.667 999.436 1.147.666 2.238.662 8.191.753
Centre Hospitalari (Althaia) 322.828 205.562 701.996 420.110 3.934.127
Hospital Clínic de 
Barcelona 808.850 1.313.693 1.862.442 3.898.504 19.164.495
Hospital de Campdevànol – – – 16.649 377.421
Hospital de Figueres 151.650 63.947 302.133 364.007 1.485.073
Hospital General de 
Hospitalet Llobregat 
(Broggi des de 2014) 207.001 260.959 436.034 – –
Hospital Dos de Maig 
(Barcelona) 42.007 13.966 73.079 10.423 322.678
Hospital Mútua de 
Terrassa 101.475 195.448 689.947 1.105.070 4.377.420
Fundació Hospital de 
l’Esperit Sant 106.546 169.376 363.881 236.553 1.138.338
Hospital Comarcal Móra 
d’Ebre 26.918 23.717 44.263 31.844 –
Hospital de Palamós 123.659 125.992 356.282 471.087 2.280.937
Hospital de Sabadell 593.207 350.703 1.774.895 1.656.344 10.960.833

HG Parc Sanitari S. Joan 
Déu - S. Boi Ll 132.101 61.465 377.005 253.280 1.009.534
Hospital de Sant Celoni 12.453 8.492 4.388 32.416 164.560
Hospital de Terrassa 116.767 151.103 376.219 142.273 2.218.604

Hospital Universitari de 
Vic 149.404 144.566 453.870 638.129 2.665.511
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Centre hospitalari 2011 2012 2013 2014 2015

Hospital del Mar (Parc 
Salut Mar) 867.109 1.268.996 2.156.396 1.765.477 6.723.644
Hospital General de 
Granollers 83.871 14.166 95.571 359.435 4.027.028
Hospital Municipal de 
Badalona 23.196 29.499 136.185 78.489 742.979

Fundació Hospital 
Residència Sant Camil 68.880 109.547 274.899 218.325 1.787.013
Hospital Comarcal de 
Sant Bernabé 21.985 38.535 48.130 28.849 382.181
HC Sant Jaume Calella i 
HC de Blanes 85.931 127.952 297.268 171.354 2.487.172
Hosp. d’Olot i Comarcal 
de la Garrotxa 40.607 56.301 87.766 70.372 847.670
Hospital Universitari Sant 
Joan de Reus 201.573 259.658 470.722 805.898 2.555.959
Hospital Sant Joan de 
Déu (Martorell) 149.927 43.553 143.408 63.683 1.604.702

Hospital Sant Joan de 
Déu (Esplugues Ll) 17.502 11.637 1.440 – –
Hospital Sant Pau i Santa 
Tecla 199.060 122.408 212.464 375.163 2.059.624
Hospital Sant Rafael 3.277 8.271 1.244 2.581 199.047
Hospital Santa Caterina 199.298 60.632 187.612 247.664 1.668.022
Hospital Santa Maria 18.763 19.932 161.273 100.334 1.648.388
Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau 617.867 1.207.865 1.590.078 2.114.327 7.890.170
Pius Hospital de Valls 64.631 33.609 215.720 108.282 739.957
Hospital Universitari 
Sagrat Cor 14.366 3.520 9.437 3.590 62.411
Hospital de Mollet 17.660 31.085 76.939 209.801 1.058.251
Hospital d’Igualada del 
CSA 76.736 85.478 208.741 120.434 1.138.310
Hospital Comarcal de l’Alt 
Penedès 37.491 30.405 173.985 150.475 1.337.606
Hospital de Mataró 230.049 47.298 401.598 734.371 2.722.406
Hospital del Vendrell 182.650 38.821 88.196 253.181 977.299
CSI H. de l’Hospitalet-H. 
Moisés Broggi 77.961 350.204 527.603 803.240 3.306.729
Hospital Universitari Vall 
d’Hebron 491.762 895.647 2.423.689 2.865.117 20.046.282

Total 8.561.490 11.676.408 24.222.653 31.649.209 151.051.772

Barcelona, 5 de gener de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els fàrmacs 
destinats a tractar l’hepatitis C als hospitals durant el 2015 i  
el seu cost
314-06777/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49673 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06776/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels fàrmacs 
destinats a tractar l’hepatitis C als hospitals entre els anys 2011 i 
2014
314-06778/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49673 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06776/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de pacients 
que reben el tractament per hepatitis C als hospitals
314-06779/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49673 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06776/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos 
que han rebut el tractament per hepatitis C
314-06780/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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 314-06780/11 us in-
formo del següent:

El nombre total d’interns en centres penitenciaris de Catalunya que, des de l’1 de 
gener fins al 31 d’octubre de l’any 2016, ha rebut en algun moment tractament anti-
viral específic contra el virus de l’hepatitis C ha estat de 213.

La relació anònima dels pacients per centres penitenciaris, nacionalitat (autòc-
tons o estrangers), sexe (H: home. D: dona), grups d’edat i nombre total de pacients 
corresponents a cada grup d’edat, es mostra a l’annex.

Barcelona, 5 de gener de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’instituts 
que participen al programa Classe sense fum
314-06788/11

Proponent: David Mejía Ayra, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49675 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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 les preguntes parlamentàries de 314-06788/11 a 
314-06791/11 us informo del següent:

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

Fins al dia 4 de novembre de 2016 s’havien inscrit 32 centres educatius i un to-
tal de 101 grups-classe per participar en l’edició corresponent al curs 2016-2017 del 
programa Classe sense Fum.

En el conjunt de les 12 edicions del programa Classe sense Fum que s’han desen-
volupat a Catalunya des de l’any 2004, hi han participat 2.195 grups classe integrats 
per 57.763 alumnes, amb una participació mitjana per edició de 61 centres educa-
tius. El 75% d’aquests grups (1.646 grups classe amb 43.679 alumnes) va completar 
el programa.

Classe sense Fum no és una campanya de comunicació, sinó un programa educa-
tiu sobre tabac integrat en el currículum d’Educació Secundària Obligatòria (ESO). 
L’edició corresponent al curs 2016-2017 finalitzarà com és habitual a primers de 
juny de 2017 amb l’acte de lliurament de premis als grups que han participat en 
aquesta edició del programa.

Cada curs s’avalua la participació en el programa enregistrant en nombre de cen-
tres i de grups aula inscrits, així com el nombre de centres i grups que han com-
pletat el programa. A més, està previst obtenir altres dades del desenvolupament 
del programa mitjançant una enquesta adreçada al professional, tal com s’ha fet en 
edicions anteriors.

L’impacte de les intervencions preventives sobre tabac adreçades a l’adolescència 
es tradueix també en l’evolució del consum del tabac en mostres representatives de 
la població adolescent escolaritzada a Catalunya (enquesta ESTUDES del Pla Naci-
onal sobre Drogues i altres estudis d’abast local).

Aquest curs Classe sense Fum s’ha ampliat amb la incorporació de propostes di-
dàctiques amb continguts focalitzats en l’ús de tabac de cargolar.

Quant al trasllat d’aquest programa a d’altres àmbits, cal indicar que el Departa-
ment de Salut ha desenvolupat altres materials centrats en les formes emergents de 
consum de tabac (com les cigarretes electròniques, el tabac de cargolar i les pipes 
d’aigua), en format d’opuscles, cartells i càpsules de vídeo, totes elles disponibles a 
Internet a través de Canal Salut.

Barcelona, 5 de gener de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps de 
funcionament del programa Classe sense fum
314-06789/11

Proponent: David Mejía Ayra, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49675 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06788/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes 
d’avaluació del programa Classe sense fum
314-06790/11

Proponent: David Mejía Ayra, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49675 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06788/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat del 
programa Classe sense fum dels instituts a altres àmbits educatius i 
socials
314-06791/11

Proponent: David Mejía Ayra, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49675 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06788/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que necessiten vetlladors al centre educatiu per a fer les necessitats 
bàsiques
314-06808/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49431 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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 les preguntes parlamentàries 314-06808/11, 314-
06809/11, 314-06810/11, 314-06811/11, 314-068012/11 i 314-06813/11 us informo 
del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
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El curs 2016-2017 hi ha 722 alumnes escolaritzats al Serveis d’Educació de Ca-
talunya amb discapacitat motriu.

Els Equips d’Assessorament Psicopedagògics son els responsables de sol·licitar 
als Serveis Territorials d’Ensenyament i al Consorci d’Educació de Barcelona l’as-
signació de suport de monitoratge per atendre l’alumnat amb necessitats educatives 
especials i que presenta necessitat de suport per mobilitat reduïda o desajustament 
important de la conducta

Els Serveis Territorials d’Ensenyament i el Consorci d’Educació disposen d’una 
Comissió que estudia totes les sol·licituds presentades pels EAP i distribueix l’assig-
nació d’hores de suport monitoratge

Els centres educatius, els EAP i la Inspecció d’Educació fan el seguiment del 
serveis de monitoratge.

El Departament d’Ensenyament no té prevista la retirada del suport d’hores de 
monitoratge per l’alumnat amb necessitats educatives especials, excepte que aquest 
suport hagi deixat de ser necessari.

L’empresa Serunion no ha retirat el servei de monitoratge a cap alumne o alumna.
També us informo que el Departament d’Ensenyament ha donat resposta a la 

queixa del Síndic de Greuges amb número d’expedient 8177/2016.

Barcelona, 31 de gener de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retirada del servei 
de vetllador a un alumne de Tremp el 10 d’octubre de 2016 per part 
de l’empresa Serunion
314-06809/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49431 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06808/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps de 
resposta entre l’avís de retirada de l’assistència fins a l’actuació amb 
relació als alumnes que necessiten vetlladors a les escoles
314-06810/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49431 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06808/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici de converses 
amb el Síndic de Greuges amb relació a la retirada del servei de 
vetllador a un alumne de Tremp el 10 d’octubre de 2016 per part de 
l’empresa Serunion
314-06811/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49431 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06808/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol per 
a assignar vetlladors als alumnes amb necessitats educatives 
especials
314-06812/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49431 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06808/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos 
de retirada dels vetlladors als alumnes amb necessitats educatives 
especials
314-06813/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49431 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06808/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les institucions 
fineses que van convidar el conseller d’Afers i Relacions 
Institucionals i Exteriors i Transparència a fer una conferència el 26 
d’octubre de 2016
314-06874/11

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número 314-06874/11 
conjuntament amb les 314-06875/11 i 314-06876/11.

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

El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència va ser 
convidat a Finlàndia per l’Intergrup d’Amistat amb Catalunya del Parlament de Fin-
làndia i pel think tank Magma.

A més, durant el viatge el conseller va ser entrevistat per la televisió pública 
YLE en finès, la televisió pública YLE en suec i pel diari Helsingin Sanomat.

Barcelona, 1 de febrer de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 

Transparència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la persona que va 
presentar el conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 
Transparència en la seva conferència a Finlàndia el 26 d’octubre de 
2016
314-06875/11

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06874/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda pública i 
les reunions del conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors 
i Transparència durant la seva estada a Finlàndia per a fer una 
conferència el 26 d’octubre de 2016
314-06876/11

Proponent: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06874/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els feminicidis o 
assassinats masclistes de dones
314-06878/11

Proponent: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49225 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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: 



BOPC 328
10 de febrer de 2017

1.25.15. Preguntes per escrit 36

314-06878/11 us trameto, en document annex, la informació facilitada per l’Institut 
Català de les Dones.

Barcelona, 31 de gener de 2017
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex
El 18 d’octubre de 2016 es va aprovar el Decret 305/2016, de la Comissió Inter-

departamental per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes i de la Comissió Tècnica 
Interdepartamental de la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, l’article 9 del qual for-
malitza el Grup d’Anàlisi com a grup de treball permanent de la Comissió Tècnica.

El Grup d’Anàlisi dels casos d’homicidi per violència masclista es va constituir 
per avaluar les accions del Govern en relació amb els homicidis per violència mas-
clista (VM) i establir els circuits necessaris i les actuacions conjuntes dels departa-
ments de la Generalitat en casos futurs. Les seves funcions són les següents: 

1. Analitzar les circumstàncies dels homicidis que tenen lloc a Catalunya per 
violència masclista.

2. Compartir informació per garantir la coordinació interdepartamental en ma-
tèria de violència masclista.

3. Estudiar el funcionament de la xarxa de recursos públics en els casos analit-
zats de violència masclista i proposar millores.

El Decret també regula la composició del Grup d’anàlisi i del seu funcionament, 
el componen els següents departaments i unitats directives: 

– Institut Català de les Dones
– Departament de Justícia
– Departament d’Ensenyament
– Departament de Salut
– Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania
– Direcció General de Famílies
– Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
– Direcció General de la Policia
– Direcció General d’Administració de la Seguretat
El grup d’analisis dels casos d’homicidi per violencia masclista, te l’objectiu 

d’aprofundir en la coordinació existent entre els departaments de la Generalitat im-
plicats i analitzar, principalment, el coneixement i l’ús realitzat per la víctima i el 
seu entorn de l’àmplia xarxa de serveis que el Govern i els ens locals posen a dis-
posició de la ciutadania, especialment els adreçats a ajudar les dones en situació 
de violència masclista. És en el marc d’aquest grup que s’analitzen els feminicidis 
ocurreguts a Catalunya. Actualment s’analitzen els feminicidis a Catalunya ocurre-
guts en l’àmbit de la parella amb la intenció d’ampliar la mostra a tots els tipus de 
violencia masclista.

Des de l’any 2009 a l’actualitat s’han comptabilitzat a Catalunya, 78 homicidis 
per violència masclista en l’àmbit de la parella.

Teresa M. Pitarch i Albós, presidenta
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
millorar la situació dels menors addictes a la cola
314-06879/11

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49819 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-06879/11 conjuntament amb les de número de tramitació 314-06880/11, 314-
06881/11 i 314-06882/11.

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

Us faig saber que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, con-
cretament a través de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència 
 (DGAIA), assumeix la Tutela de tots aquells infants i/o joves menors de 18 anys 
que es troben en situació de desprotecció i desemparament sense referents familiars.

En el cas dels anomenats «nens de la cola» es constata, en primer lloc, que no 
tots ells són menors d’edat. I també us informo que, quan qualsevol d’aquests joves 
nouvinguts és atès, es procedeix a la seva identificació i se li assigna una plaça en un 
Centre d’Acollida de la Xarxa de serveis de les que disposa l’administració.

Aquesta xarxa, pel que fa a Barcelona Ciutat, es gestiona des del Consorci de 
Serveis Socials de Barcelona (CSSBCN; format a parts iguals per l’Ajuntament de 
Barcelona i el Departament). És per això que, des del CSSBCN, es va constituir 
una taula de treball (amb tots els agents implicats) per fer un seguiment d’aquest fe-
nomen i treballar propostes per donar solucions a aquesta situació. Fruit d’aquesta 
taula s’han revisat els protocols d’actuació, millorat els sistemes de comunicació i 
clarificat els perfils d’aquests joves.

Per altra banda, en coordinació amb l’Ajuntament de Barcelona s’han realitzat tot 
un seguit de reunions amb els Mossos d’Esquadra per tal de contrastar dades i re-
visar protocols d’actuació. En aquesta línia d’actuacions cal dir que des de l’Ajunta-
ment de Barcelona també es disposa d’un equip d’educadors de carrer especialitzat 
en la detecció d’aquest col·lectiu i del seu acompanyament cap a la xarxa de serveis 
socials del país.

Pel què fa a les accions portades a termes des de la DGAIA per donar respos-
ta a la situació dels anomenats ‘‘nens de la cola’’ haig de dir que, tal i com detalla 
la legislació vigent, la funció de la Direcció General d’Atenció a la Infància és una 
funció protectora. Els establiments i recursos de protecció estan dissenyats per aco-
llir temporalment els infants o joves, en el marc més semblant possible a una llar 
familiar. Dins els Centres d’Acollida no existeixen mesures ni infraestructures que 
prohibeixin la sortida dels joves.

Repeteixo que, tal i com marca la legislació vigent, cap persona o professional 
pot privar de llibertat, parcial o total a cap infant o jove, exceptuant que existeixi 
resolució judicial ferma que així ho indiqui i que aquesta privació s’efectuï en un re-
curs dissenyat a tal efecte. En el cas dels anomenats «nens de la cola» la seva tutela 
es produeix fruit de la seva situació de desamparament i desprotecció.

Alhora, us informem que els equips educatius estan formats per intervenir amb 
aquests joves des de la proximitat, l’acompanyament i la confiança. Cal destacar que 
aquests joves pateixen una addicció que els impedeix, almenys inicialment, l’esta-
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bliment d’un vincle normalitzat i estable, fins que no deixen aquesta addicció. Es 
per això que, el que es recomana és iniciar el més ràpidament possible un tracta-
ment ambulatori i psicoemocional que tracti la seva addició i el seu desarrelament. 
Al nostre país disposem dels recursos que ens ofereix la xarxa de salut pública per 
afrontar aquesta situació.

Per altra banda, us alerto del fet que, per causa de l’addició a la inhalació de co-
les que pateixen aquests joves; es genera en ells una conducta repetitiva de consum 
de tòxics. És per això que això no es pot donar dins l’entorn del Centre d’Acollida. 
D’aquí que mentre dura la seva addicció és el mateix jove el que tracta de mantenir 
el consum i marxa del Centre d’Acollida per consumir. És durant el consum que el 
jove no retorna al Centre passant estones al carrer sense control de cap adult respon-
sable. D’aquí, doncs, que des dels Centres d’Acollida del Consorci de Serveis Socials 
es tracti de vincular al jove amb un projecte vital que li permeti afrontar amb èxit la 
seva deshabituació i abandonar les conductes disruptives.

Barcelona, 3 de febrer de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions de 
seguiment i control dels menors addictes a la cola
314-06880/11

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49819 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06879/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
evitar que els menors addictes a la cola fugin dels centres tutelars
314-06881/11

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49819 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06879/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les 
quals les actuacions per a evitar que els menors addictes a la cola 
fugin dels centres tutelars no han funcionat
314-06882/11

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49819 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06879/11.



BOPC 328
10 de febrer de 2017

1.25.15. Preguntes per escrit 39 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comissió de 
delictes per part de menors tutelats
314-06883/11

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49820 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-06883/11 conjuntament amb les de número de tramitació 314-06884/11, 314-
06885/11 i 314-06886/11.

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

Us faig saber que sempre que un jove tutelat i acollit en Centres d’Acollida està 
o ha estat ingressat en Centres de Justícia Juvenil se’n manté el seguiment pertinent. 
Alhora, quan un Jutjat de Menors ho decideix, després de dictar sentència contra un 
fet delictiu, es fa efectiva, si és el cas, l’ordre d’ingrés en un centre de Justícia Juvenil 
i, allà l’intern/a segueix el programa o programes que el centre té previst.

Per altra banda, el nou centre d’atenció sociosanitària i addiccions de Ciutat Ve-
lla està en fase de licitació per part del Consorci de Serveis Socials de Barcelona. 
Amb tot, a través del mateix Consorci s’ha activat, des del mes de gener, un equip 
de seguiment ambulatori dels joves refractaris al sistema de protecció que consu-
meixen inhalants.

Barcelona, 3 de febrer de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comissió de 
delictes per part de menors no tutelats
314-06884/11

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49820 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06883/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa 
d’un centre pilot per a atendre els menors addictes a la cola
314-06885/11

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49820 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06883/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa 
de programes d’acompanyament per a la integració social dels 
menors addictes a la cola
314-06886/11

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49820 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06883/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de 
l’Escola Pinyana de Lleida (Segrià)
314-06894/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49432 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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 les preguntes parlamentàries 314-06894/11, 
314-06895/11, 314-06896/11, 314-06897/11 i 314-06898/11 us informo del següent:

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

El Departament d’Ensenyament encarregarà la redacció del projecte executiu per 
la nova construcció de l’Escola Pinyana quan disposi de tota la documentació neces-
sària del solar on s’ha de construir l’edifici.

L’alumnat de l’Escola Pinyana està escolaritzat en cinc mòduls prefabricats.

Barcelona, 31 de gener de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del projecte 
de construcció de l’Escola Pinyana de Lleida (Segrià)
314-06895/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49432 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06894/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data 
d’inauguració de l’Escola Pinyana de Lleida (Segrià)
314-06896/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49432 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06894/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació dels 
alumnes de l’Escola Pinyana de Lleida (Segrià)
314-06897/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49432 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06894/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
mòduls prefabricats a l’Escola Pinyana de Lleida (Segrià)
314-06898/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49432 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06894/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de la creació 
de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
314-06919/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49226 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-06919/11, conjuntament amb les de número de tramitació 314-06920/11, 314-
06921/11, 314-06922/11, 314-06923/11, 314-06924/11, 314-06925/11, 314-06926/11, 
314-06927/11, 314-06928/11, 314-06929/11, 314-06930/11 i 314-06931/11.

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

Us faig saber que la Taula Nacional de la Infància de Catalunya (TNIC), junta-
ment amb les Taules Territorials i les Taules Locals d’Infància són òrgans col·legiats 
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regulats per l’article 26 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i de les oportu-
nitats de la Infància. La Taula Nacional es va constituir el dia 7 de febrer de 2014 i 
s’ha reunit cinc vegades des de que es va constituir.

Formen part del Ple de la Taula Nacional:
– La persona titular del departament competent en matèria d’infància i adoles-

cència, que exerceix funcions de presidència.
– La persona titular de la direcció general competent en matèria d’atenció a la 

infància i a l’adolescència, que exerceix la vicepresidència.
– Una persona del subgrup A1 o del subgrup A2 adscrita a la direcció general 

competent en matèria d’atenció a la infància i a l’adolescència, designada per la per-
sona titular d’aquesta unitat directiva, que exerceix de secretària.

– I les vocalies que corresponen a:
a) Quatre persones representants del departament competent en matèria d’infàn-

cia i adolescència, una de les quals ha de ser la persona titular de la Secretaria de 
Família.

b) Dues persones representants de cadascun dels departaments competents en 
matèria de salut, ensenyament, interior i justícia, designades per les persones titu-
lars respectives.

c) Una persona representant del Departament de la Presidència, designada per la 
persona que n’és titular.

d) Una persona representant de cadascun dels departaments competents en matè-
ria de governació i relacions Institucionals, economia i coneixement, territori i sos-
tenibilitat, cultura, empresa i ocupació, agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i 
medi natural, designades per les persones titulars respectives.

e) Tres persones representants de cadascuna de les entitats municipalistes més 
representatives, i que aquestes designin.

f) Una persona representant de l’Observatori dels Drets de la Infància i que 
aquest organisme designi.

g) Entre una i tres persones en representació de les taules territorials d’infància, 
que s’han de concretar en proporció al nombre de taules territorials constituïdes. Els 
membres de les taules han de designar-les de mutu acord. S’ha d’establir un sistema 
de rotació de les persones vocals amb caràcter biennal.

h) Una persona representant de cadascuna de les diputacions provincials, que 
aquestes designin, sempre que desenvolupin polítiques d’infància i adolescència.

i) La persona que presideix la Comissió Tècnica.
La composició del Ple de la Taula Nacional s’estableix en l’article 4 del DECRET 

250/2013, de 12 de novembre, de la Taula Nacional d’Infància i de les Taules Ter-
ritorials

Per altra banda, haig de dir-vos que la Taula Nacional no emet informes. Aprova, 
si s’escau, els que emeten els grups de treball operatius que s’inclouen en els plans 
d’acció anual, d’acord amb el Pla integral d’atenció a la Infància i l’Adolescència 
2015-18. Fins ara s’han elevat els següents informes:

– Sobre indicadors d’infància i adolescència a Catalunya
– Itineraris formatius de joves extutelats/es
– Salut mental i addicions
– Mapa de serveis i recursos 0-6
– Garanties jurídiques i drets en procediments de protecció
– Atenció integral a la infància i l’adolescència en risc o exclusió social
– Garanties jurídiques i drets en procediments de protecció
Les conclusions dels informes que s’han elevat des de la Taula Nacional han es-

tat el següents:
– La revisió i reestructuració dels grups de treball i l’estat de situació del Pla in-

tegral de la Infància i l’Adolescència a Catalunya 2015-18.
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– Els treballs realitzat pel grup de treball constituït per a la realització sobre «L’es-
tudi de prevalença sobre la victimització dels infants i adolescents de Catalunya».

– El projecte de decret sobre els drets i deures dels infants i adolescents en el 
sistema de protecció i de procediment i mesures de protecció de la infància i l’ado-
lescència.

– El projecte de decret pel que es regula el suport a l’emancipació i l’autonomia 
personal, de les persones joves extutelades.

En un altre ordre de coses, heu de saber que des de l’inici de la onzena legisla-
tura, la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies ha presidit un plenari de la 
TNIC, el passat 23 de setembre de 2016. En el plenari convocat enguany es van trac-
tar, entre d’altres les següents qüestions:

– Les actuacions desenvolupades en l’àmbit d’infància.
– La revisió i reestructuració dels grups de treball i l’estat de situació del Pla in-

tegral de la Infància i l’Adolescència a Catalunya 2015-18.
– Els treballs realitzat pel grup de treball constituït per a la realització sobre «L’es-

tudi de prevalença sobre la victimització dels infants i adolescents de Catalunya».
– El projecte de decret sobre els drets i deures dels infants i adolescents en el 

sistema de protecció i de procediment i mesures de protecció de la infància i l’ado-
lescència.

– El projecte de decret pel que es regula el suport a l’emancipació i l’autonomia 
personal, de les persones joves extutelades.

– L’aprovació del Reglament de Règim Intern de les Taules Territorials d’Infància.
Amb tot, cal fer saber, també, que a Catalunya es van crear set taules territorials
– Alt Pirineu i Aran
– Barcelona
– Catalunya Central
– Girona
– Lleida
– Tarragona
– Terres de l’Ebre
Els criteris amb el que s’han designat els membres d’aquestes Taules es recullen 

a l’article 10 del Decret 250/2013, de 12 de novembre, de la Taula Nacional d’Infàn-
cia i de les Taules Territorials i que tot seguit reproduïm:

S’està treballant a través de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència en la unificació del registre de Taules Locals d’Infància territorials.

Els criteris sota els que s’han designat els membres d’aquestes taules locals vé 
determinat pel Decret 250/2013, de 12 de novembre, de la Taula Nacional i les taules 
territorials i locals d’infància (que desenvolupa l’article 26 de la llei 14/2010) i espe-
cifica que es poden establir taules locals d’infància que es configurin com a òrgans 
col·legiats per potenciar la coordinació dels agents implicats en la promoció social 
de la infància i l’adolescència i la detecció i intervenció davant possibles situacions 
de risc o de desemparament.

A banda d’això, us comunico que la composició de la taula ve determinada per 
l’article 4 del Decret 250/2013, de 12 de novembre, de la Taula Nacional i les taules 
territorials i locals d’infància. No hi ha establerta una vigència dels nomenaments, 
sinó que aquests els fa la presidència del Ple de la Taula a proposta dels departa-
ments, òrgans i entitats que tenen una vocalia en el Ple. A més, els membres de la 
Taula Nacional no perceben cap remuneració per l’assistència a les sessions plenà-
ries.

Barcelona, 30 de gener de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de la 
constitució de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
314-06920/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49226 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06919/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
vegades que s’ha reunit la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
314-06921/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49226 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06919/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres de la 
Taula Nacional de la Infància de Catalunya
314-06922/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49226 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06919/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes emesos 
per la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
314-06923/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49226 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06919/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions i les 
propostes presentades per la Taula de la Infància de Catalunya
314-06924/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49226 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06919/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reunions entre la Taula Nacional de la Infància de Catalunya i la 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
314-06925/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49226 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06919/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat de 
les reunions de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya i la 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
314-06926/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49226 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06919/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la constitució i les 
activitats de la Comissió Tècnica de la Taula Nacional de la Infància 
de Catalunya
314-06927/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49226 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06919/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les taules territorials 
d’infància
314-06928/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49226 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06919/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les taules locals 
d’infància
314-06929/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49226 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06919/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps de vigència 
de la composició del Ple de la Taula Nacional de la Infància de 
Catalunya
314-06930/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49226 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06919/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la remuneració dels 
membres del Ple de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
314-06931/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49226 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06919/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els actors implicats 
en el procés electoral del Marroc amb què s’ha reunit Diplocat
314-06944/11

Proponent: Susana Beltrán García, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49387 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número 314-06944/11 
conjuntament amb les 314-06945/11 i 314-06946/11.

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

En relació amb la missió d’observació electoral que va fer seguiment de les elec-
cions legislatives al Marroc, celebrades l’11 d’octubre de 2016, el Patronat Catalu-
nya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya es va limitar a organitzar i 
desplegar la missió.

Com en qualsevol altra missió electoral, els observadors que formaven part de 
la missió, en desenvolupament de les seves tasques i atenent a criteris tècnics i amb 
total independència, van mantenir reunions amb diferents actors implicats en el pro-
cés electoral, com ara representants governamentals, el Consell Nacional de Drets 
Humans, partits polítics i candidats, representants de la societat civil i mitjans de 
comunicació.

Atesa la composició de la missió de Diplocat, i atès que, d’acord amb l’article 5.2 
de la Llei 2/2014, de de 25 de març, de l’acció i del servei exterior de l’Estat, l’obli-
gació d’informació en l’àmbit de les comunitats autònomes comprèn els viatges, les 
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visites, els intercanvis i les actuacions dels seus presidents i dels membres dels seus 
consells de govern, no es va considerar necessari informar d’aquest viatge.

Barcelona, 1 de febrer de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 

Transparència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions de 
Diplocat amb representants del Govern del Marroc
314-06945/11

Proponent: Susana Beltrán García, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49387 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06944/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació al 
Govern d’Espanya de la missió d’observació electoral que Diplocat  
ha fet al Marroc
314-06946/11

Proponent: Susana Beltrán García, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49387 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06944/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ponents que van 
participar en el seminari Catalunya: nou estat d’Europa?, organitzat 
per Diplocat a Lovaina
314-06947/11

Proponent: Susana Beltrán García, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49388 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número 314-06947/11 
conjuntament amb les 314-06948/11, 314-06949/11, 314-06950/11, 314-06951/11, 
314-06951/11, 314-06953/11 i 314-06954/11.

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

El Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya té com 
a objectiu posicionar la imatge, la reputació i la projecció internacionals de Catalu-
nya mitjançant l’exportació del millor coneixement de la realitat del país i els seus 
actius i valors únics, per tal de fomentar la seva internacionalització.
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L’organització de debats acadèmics sobre el procés d’autodeterminació de Cata-
lunya, com qualsevol altre debat acadèmic o projecte de recerca que es planteja en 
qualsevol àmbit de les ciències socials, aporta uns beneficis evidents per la ciutada-
nia en termes d’informació i coneixement.

A més, el fet d’organitzar aquests debats en universitats estrangeres com la Uni-
versité catholique de Louvain aporta una mirada externa i totalment neutral que re-
força el rigor i la solvència dels arguments i permet enriquir-lo amb punts de vista 
nous des de realitats socials i polítiques tan diferents com la de Valònia.

Per tot plegat, la celebració d’un seminari com aquest és positiu per tots els ciuta-
dans de Catalunya, independentment de quins siguin els seus posicionaments polí-
tics, en la mesura que els aporta arguments, reflexions i anàlisis rigorosos basats en 
dades objectives que els poden ser útils a l’hora de conformar la seva opinió sobre 
el procés d’independència de Catalunya.

Aquest seminari l’ha organitzat el Consell de Diplomàcia Pública amb la Univer-
sité catholique de Louvain. Com en totes les jornades acadèmiques organitzades per 
Diplocat, l’elecció dels ponents es va realitzar d’acord amb la contrapart, en aquest 
cas la Université catholique de Louvain, i atenent exclusivament a la seva trajectòria 
professional, especialització acadèmica i capacitat d’aportar arguments fonamentats 
al debat. Diplocat desconeix la posició personal dels ponents que van participar a 
l’esmentat seminari respecte el procés d’independència de Catalunya.

Per posar a disposició de tota la ciutadania el contingut d’aquest seminari, es va 
emetre en directe per internet i l’enregistrament està disponible des del web del Con-
sell de Diplomàcia Pública de Catalunya. Precisament, aquesta jornada va despertar 
un gran interès, ja que fins el 26 d’octubre de 2016 el vídeo havia acumulat un total 
de 45.108 visualitzacions.

La Université catholique de Louvain va assumir la major part de les despeses 
vinculades a la logística d’aquest seminari. El cost econòmic total de l’organització 
d’aquest seminari per part de Diplocat, s’ha cobert en base a la partida 226.0005 - 
Organització de reunions, conferències i cursos del pressupost del Patronat Catalu-
nya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT).

Els ponents no van percebre dietes ni cap mena de retribució per participar al 
seminari.

Diplocat té previst seguir organitzant jornades acadèmiques on es debatin i s’ana-
litzin conceptes i plantejaments com el dret a decidir, el dret d’autodeterminació de 
Catalunya o el suport ciutadà perquè Catalunya esdevingui un nou Estat. La decisió 
sobre els títols de les jornades normalment la prenen els centres acadèmics amb qui 
Diplocat organitza aquests actes i, en cap cas, el títol o el tema principal d’aquestes 
jornades plantegen un enfocament o unes conclusions predefinides. L’organització 
d’aquestes jornades acadèmiques s’anirà concretant en funció de la disponibilitat de 
les universitats i centres de recerca interessats.

Barcelona, 1 de febrer de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 

Transparència
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si Diplocat té previst 
d’organitzar algun seminari amb un tema principal contrari al dret a 
decidir
314-06948/11

Proponent: Susana Beltrán García, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49388 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06947/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic del 
seminari Catalunya: nou estat d’Europa?, organitzat per Diplocat a 
Lovaina
314-06949/11

Proponent: Susana Beltrán García, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49388 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06947/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les 
ponències i de les dietes dels ponents del seminari Catalunya: nou 
estat d’Europa?, organitzat per Diplocat a Lovaina
314-06950/11

Proponent: Susana Beltrán García, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49388 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06947/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost que va 
comportar l’assistència dels membres de Diplocat al seminari 
Catalunya: nou estat d’Europa?, a Lovaina
314-06951/11

Proponent: Susana Beltrán García, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49388 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06947/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels àpats 
del seminari Catalunya: nou estat d’Europa?, organitzat per Diplocat 
a Lovaina
314-06952/11

Proponent: Susana Beltrán García, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49388 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06947/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’assistents al seminari Catalunya: nou estat d’Europa?, organitzat 
per Diplocat a Lovaina
314-06953/11

Proponent: Susana Beltrán García, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49388 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06947/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els beneficis que 
han obtingut els ciutadans de Catalunya de la celebració del seminari 
Catalunya: nou estat d’Europa?, organitzat per Diplocat a Lovaina
314-06954/11

Proponent: Susana Beltrán García, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49388 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06947/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
renovació del vestuari dels Mossos d’Esquadra
314-06967/11

Proponent: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49591 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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 les preguntes parlamentàries 314-06967/11, 314-
06968/11, 314-06969/11, 314-06970/11, 314-06971/11 i 314-06972/11, us trameto, 
en document annex, la informació facilitada per la Direcció General de la Policia.

Barcelona, 30 de gener de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior
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Annex
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-

sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, s’ha considerat 
convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, 
proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió 
i anàlisi.

El mes de març de 2015 la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra va ini-
ciar un projecte de model de gestió d’activitat de les unitats de seguretat ciutadana 
per tal de millorar les necessitats d’aquestes unitats operatives.

Per poder dur a terme aquest projecte es van establir com a principals línies 
d’estudi la uniformitat, les eines d’ús policial i les eines de protecció dels agents. Es 
va crear un grup de treball per estudiar els recursos materials i aconseguir l’opti-
mització, la millora de l’operativitat, la imatge i comoditat dels agents de seguretat 
ciutadana.

Arran d’aquest projecte s’han anat incorporant diversos elements destacant: 
– Armilles antibales individuals: Primer trimestre de 2017 cada efectiu del cos 

de Mossos d’Esquadra durà una armilla antibales amb la seva corresponent funda 
de configuració exterior.

– Calçat operatiu: S’han adquirit 6.500 botes operatives amb una millora subs-
tancial a l’actual calçat de la PG-ME.

– Defenses extensibles: Al primer trimestre de 2017 cada efectiu del cos de Mos-
sos d’Esquadra durà una defensa extensible.

– Guants antitall: s’han repartit un 12.500 guants, amb l’estudi de poder donar a 
cada efectiu del cos de Mossos d’Esquadra un parell de guants antitall.

– Material Tèrmic: en diferents fases, s’ha repartit roba tèrmica començant per 
les zones més fredes del territori.

– Tauletes: En la primera fase s’han repartit 859 tauletes mòbils a totes les Uni-
tats de Seguretat Ciutadana i a les Àrees Regionals de Recursos Operatius.

Pel que fa a la uniformitat, actualment s’està estudiant la incorporació de mi-
llores dels materials de les peces de vestuari, amb teixits més lleugers, resistents i 
confortables. Un cop concretades les necessitats de millora i modernització de les 
eines i peces s’iniciaran els tràmits necessaris per fer una valoració pressupostària 
i planificar l’adquisició dels recursos materials. A data d’avui, aquest projecte resta 
pendent de presentació i, si escau, de la seva posterior validació per part del Depar-
tament d’Interior.

Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
renovació dels materials i els accessoris dels Mossos d’Esquadra
314-06968/11

Proponent: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49591 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06967/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un 
estudi pressupostari de la modernització i la renovació del vestuari 
dels Mossos d’Esquadra
314-06969/11

Proponent: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49591 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06967/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un 
estudi pressupostari de la modernització i la renovació dels materials 
i els accessoris dels Mossos d’Esquadra
314-06970/11

Proponent: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49591 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06967/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un 
estudi per a millorar el vestuari dels Mossos d’Esquadra
314-06971/11

Proponent: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49591 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06967/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de la 
partida pressupostària per a la modernització global del vestuari  
i els materials dels Mossos d’Esquadra
314-06972/11

Proponent: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49591 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06967/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la principal causa de 
mortalitat infantil els darrers cinc anys
314-07029/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49676 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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 314-07029/11 us in-
formo del següent:

La causa de mortalitat infantil (es produeix en el primer any de vida) més fre-
qüent en els darrers 5 anys que hi ha dades disponibles són les Malalties Perinatals 
(capítol XVI de la Classificació Internacional de Malalties, dècima revisió).

A continuació es mostra el nombre de defuncions per malaltia perinatal en els 
darrers cinc anys que hi ha dades disponibles.

Any
Nombre defuncions per 
malaltia perinatal

2010 113

2011 122

2012 113

2013 97

2014 106

Barcelona, 5 de gener de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions del 
Programa de treball i formació del 2012
314-07039/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49227 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-07039/11, conjuntament amb les de número de tramitació 314-07040/11, 314-
07041/11, 314-07042/11, 314-07043/11, 314-07044/11, 314-07045/11, 314-07046/11 
i 314-07047/11.

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

Us faig saber que el programa Treball i Formació va iniciar-se l’any 2013, per 
tant, no hi ha dades per a 2012.

Les entitats o persones que van ser beneficiàries de subvencions del programa 
Treball i Formació (entre els anys 2013 i 2015) és una dada pública, i es pot consul-
tar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), concretament a la Reso-

Fascicle segon
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lució EMO/2714/2014, de 27 de novembre, per la qual es dóna publicitat a la conces-
sió de subvencions públiques per a la realització de programes de treball i formació 
adreçats a persones aturades. (DOGC Núm. 6765 - 5.12.2014).

Pel què fa als criteris que va fer servir el Departament en la definició de les en-
titats i persones potencialment beneficiàries de les subvencions del programa Tre-
ball i Formació dels anys citats fem saber que es van publicar dues convocatòries 
anualment:

Per una banda, la convocatòria adreçada a persones aturades beneficiàries de la 
Renda mínima d’Inserció on hi podien ser beneficiàries dels ajuts previstos les en-
titats locals següents:

a) Els ajuntaments de Catalunya o els seus organismes autònoms o les entitats 
amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament lo-
cal i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquells.

b) Els consells comarcals de Catalunya, o els seus organismes autònoms o les 
entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupa-
ment local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquells.

c) En el cas d’ajuntaments o consells comarcals que hagin delegat la gestió de 
les polítiques actives d’ocupació o promoció econòmica del seu àmbit territorial en 
altres entitats de caràcter supralocal, podran ser aquestes últimes les que sol·licitin i 
gestionen els seus projectes.

Eren destinatàries d’aquesta convocatòria les persones perceptores de la Renda 
Mínima d’Inserció amb experiència laboral anterior, que reunien els següents re-
quisits:

– Tenir càrregues familiars.
– Tenir una edat compresa entre 25 i 60 anys.
També, tenien caràcter preferent les persones perceptores de Renda Mínima 

d’Inserció (RMI) que reunien alguna d’aquestes característiques:
– El menor temps que resti per a esgotar el període màxim de cobrament de la 

Renda Mínima d’Inserció.
– Edat entre 40 i 55 anys.
– Famílies monoparentals.
– Famílies amb 2 o més fills a càrrec.
Als efectes d’aquesta convocatòria de Treball i Formació per a perceptors de 

RMI, les persones destinatàries havien d’estar inscrites en l’Oficina de treball com a 
demandants d’ocupació no ocupades a la data anterior a la contractació laboral i han 
de complir tots els requisits legals per poder formalitzar un contracte de treball en 
el moment de la seva signatura. Només es podia formalitzar un contracte de treball 
per unitat familiar.

Per altra banda, es va obrir també la convocatòria adreçada a persones aturades 
no perceptores i els beneficiaris d’aquests ajuts, els quals eren els ajuntaments de Ca-
talunya i els consells comarcals o els seus organismes autònoms, o les entitats amb 
competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de 
promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquells,

En aquest cas, van ser destinatàries d’aquesta convocatòria les persones en situa-
ció d’atur, prioritàriament les de 30 anys o més, que haguessin exhaurit la prestació 
per desocupació i/o el subsidi.

Als efectes d’aquesta convocatòria, s’entenia per persones aturades aquelles per-
sones inscrites en l’oficina de treball com a demandants d’ocupació no ocupades a 
la data immediatament anterior a la presentació de la corresponent oferta de treball.

Dins del col·lectiu prioritari, els/les participants havien d’haver exhaurit la presta-
ció per desocupació i/o el subsidi sense nous drets a percebre’ls a la data de selecció. 
Les persones aturades que, en el moment de l’oferta de treball, fossin  perceptores del 
Plan Prepara o el RAI, no podien participar a la convocatòria.
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En qualsevol cas, les persones contractades en el marc d’aquesta convocatòria 
havien d’estar inscrites en l’oficina de treball com a demandants d’ocupació no ocu-
pades i havien de complir tots els requisits legals per poder formalitzar un contracte 
de treball en el moment de la seva signatura.

Barcelona, 30 de gener de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a la 
definició dels beneficiaris de les subvencions del Programa de treball 
i formació del 2012
314-07040/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49227 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07039/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions del 
Programa de treball i formació del 2013
314-07041/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49227 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07039/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a la 
definició dels beneficiaris de les subvencions del Programa de treball 
i formació del 2013
314-07042/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49227 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07039/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions del 
Programa de treball i formació del 2014
314-07043/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49227 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07039/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a la 
definició dels beneficiaris de les subvencions del Programa de treball 
i formació del 2014
314-07044/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49227 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07039/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions del 
Programa de treball i formació del 2015
314-07045/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49227 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07039/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a la 
definició dels beneficiaris de les subvencions del Programa de treball 
i formació del 2015
314-07046/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49227 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07039/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a la 
definició dels beneficiaris de les subvencions del Programa de treball 
i formació del 2015
314-07047/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49227 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07039/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació per 
a ampliar el termini de sol·licitud de les subvencions del programa 
Forma i Insereix del 2016
314-07048/11

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49228 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-07048/11, conjuntament amb les de número de tramitació 314-07049/11, 314-
07050/11 i 314-07051/11.

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

En referència a les subvencions del programa Forma i Insereix de l’any 2016 us 
comunico que la resolució TSF/2298/2016, de 3 d’octubre pretenia ampliar el termi-
ni previst a l’article 5.1 de la Resolució TSF/1642/2016, d’1 de juliol, com a conse-
qüència de l’adaptació de la convocatòria a les previsions de la Llei 30/2015, de 9 de 
setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació 
en l’àmbit laboral.

L’article 15 de la Llei 30/2015, de 9 de setembre, amb el que es regula el sistema 
de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral, determina que les enti-
tats de formació, públiques i privades, han d’estar inscrites en el registre correspo-
nent habilitat per l’Administració pública competent, així com que l’acreditació i/o 
inscripció és única i vàlida per a la prestació de serveis, de conformitat amb el que 
preveu l’article 20 de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de Garantia de la Unitat de 
Mercat (LGUM). Amb aquesta ampliació de termini, es volia que el màxim nombre 
d’entitats es pogués beneficiar d’aquesta convocatòria, una vegada fet l’ajustament 
a les prerrogatives de la Llei 30/2015, de 9 de setembre. En tot cas, es va tenir en 
compte que el termini encara no havia vençut. Cal recordar que va ser una demanda 
de les entitats i dels agents econòmics i socials.

Per altra banda, amb la publicació de la Resolució TSF/2298/2016, de 3 d’octu-
bre; 18 entitats han sol·licitat participar en la convocatòria Forma i Insereix 2016.

Barcelona, 30 de gener de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de 
l’ampliació del termini de sol·licitud de les subvencions del programa 
Forma i Insereix del 2016
314-07049/11

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49228 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07048/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’entitats 
o persones que han sol·licitat alguna subvenció del programa Forma i 
Insereix del 2016 abans de l’ampliació del termini
314-07050/11

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49228 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07048/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’entitats 
o persones que han sol·licitat alguna subvenció del programa Forma i 
Insereix del 2016 després de l’ampliació del termini
314-07051/11

Proponent: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49228 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07048/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies per violència de gènere presentades per dones menors 
d’edat el 2016
314-07072/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49592 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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 les preguntes parlamentàries 314-07072/11 a 
314-07083/11, us trameto, en document annex, la informació facilitada per la Direc-
ció General de la Policia.

Barcelona, 30 de gener de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-

sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, s’ha considerat 
convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, 
proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió 
i anàlisi.

1. El nombre d’atestats instruïts per violència de gènere l’any 2016 on la víctima 
és menor d’edat és de 538 atestats policials.

2. El nombre d’atestats instruïts per violència de gènere l’any 2015 on la víctima 
és menor d’edat és de 547 atestats policials.

3. El nombre d’atestats instruïts per violència de gènere l’any 2014 on la víctima 
és menor d’edat és de 558 atestats policials.
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4. Pel que fa al nombre de denúncies per violència de gènere que han presentat 
homes menors d’edat a Catalunya els anys 2014, 2015 i 2016 cal advertir que la llei 
orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la vio-
lència de gènere defineix aquesta forma de violència com la que, com a manifestació 
de la discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels homes so-
bre les dones, exerceixen sobre aquestes els qui siguin o hagin estat els seus cònju-
ges o els qui estiguin o hagin estat lligats a elles per relacions similars d’afectivitat, 
fins i tot sense convivència (article 1.1).

En aquesta tipologia delictiva, el subjecte passiu en la violència de gènere sempre 
és una dona i el subjecte actiu sempre és un home. 

5. El nombre d’atestats instruïts per qualsevol tipologia delictiva on la víctima és 
dona entre els 18 i 35 anys d’edat és de: 

– Any 2014: 63.436 dones
– Any 2015: 60.624 dones
– Any 2014: 76.867 dones
6. El nombre d’atestats instruïts per qualsevol tipologia delictiva on la víctima és 

home entre els 18 i 35 anys d’edat és de: 
– Any 2014: 61.752 homes
– Any 2015: 59.029 homes
– Any 2014: 78.468 homes
7. La Direcció general de la Policia no disposa d’informació del nombre de de-

núncies admeses a tràmit per part de les autoritats judicials, ni de les denúncies que 
han finalitzat en sentència condemnatòria ni de la pena imposada en cadascuna de 
les sentències.

Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies per violència de gènere presentades per dones menors 
d’edat el 2015
314-07073/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49592 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07072/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies per violència de gènere presentades per dones menors 
d’edat el 2014
314-07074/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49592 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07072/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies presentades per dones d’entre divuit i trenta-cinc anys  
el 2016
314-07075/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49592 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07072/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies presentades per dones d’entre divuit i trenta-cinc anys  
el 2015
314-07076/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49592 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07072/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies presentades per dones d’entre divuit i trenta-cinc anys  
el 2014
314-07077/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49592 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07072/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies per violència de gènere presentades per homes menors 
d’edat el 2016
314-07078/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49592 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07072/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies per violència de gènere presentades per homes menors 
d’edat el 2015
314-07079/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49592 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07072/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies per violència de gènere presentades per homes menors 
d’edat el 2016
314-07080/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49592 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07072/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies presentades per homes d’entre divuit i trenta-cinc anys  
el 2015
314-07081/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49592 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07072/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies presentades per homes d’entre divuit i trenta-cinc anys  
el 2014
314-07082/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49592 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07072/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies presentades per homes d’entre divuit i trenta-cinc anys  
el 2014
314-07083/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49592 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07072/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques a l’empresa pública Institut de Diagnòstic per la Imatge 
del 2013
314-07163/11

Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49677 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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 les preguntes parlamentàries de 314-07163/11 a 
314-07165/11 us informo del següent:

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

L’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) és una entitat de dret públic sotmesa 
al dret privat, del sector públic de la Generalitat. El seu objecte és la gestió, admi-
nistració i prestació de serveis de diagnòstic per la imatge i la medicina nuclear.

El seu pressupost es finança amb la seva pròpia activitat, especialment la pres-
tada als centres de l’Institut Català de la Salut (ICS). Així doncs, els seus ingressos 
es corresponen amb la prestació de serveis, de forma majoritària, a l’ICS i a d’altres 
centres. No rep aportacions de la Generalitat ni del seu sector públic.

Els pressupostos aprovats de l’IDI i la compra de serveis prevista a realitzar per 
l’ICS, contemplada en els pressupostos de l’IDI, en el període 2013-2015, són els 
següents:

– Any 2013:
• Pressupost prorrogat 2012 per al 2013: 31.161.605,08 €.
• Compra ICS: 26.810.605,08 €.
– Any 2014:
• Pressupost aprovat 2014: 36.809.626,84 €.
• Compra ICS: 32.163.475,00 €.
– Any 2015:
• Pressupost aprovat 2015: 43.270.640,51 €.
• Compra ICS: 35.823.872,00 €.

Barcelona, 5 de gener de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques a l’empresa pública Institut de Diagnòstic per la Imatge 
del 2014
314-07164/11

Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49677 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07163/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques a l’empresa pública Institut de Diagnòstic per la Imatge 
del 2015
314-07165/11

Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49677 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07163/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el departament que 
gestiona les beques de menjador per a menors en els períodes no 
lectius
314-07194/11

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49229 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-07194/11 conjuntament amb les número de tramitació 314-07195/11, 314-
07196/11, 314-07197/11, 314-07198/11, 314-07199/11, 314-07200/11, 314-07201/11, 
314-07202/11 i 314-07203/11.

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

Us faig relació de tot el conjunt d’accions amb les que hem participat des del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies pel què fa a donar atenció a les 
necessitats alimentàries dels infants i joves en període no lectiu. Per una banda, 
existeix un protocol, firmat entre els Departaments d’Ensenyament, Salut i el nostre 
per a la detecció i el seguiment de situacions de dificultat en l’alimentació d’infants 
i adolescents.

A banda d’això, en els Contracte Programa amb els ens locals hem reforçat la 
dotació dels serveis d’intervenció socioeducativa per a l’ampliació de l’horari i la in-
clusió d’àpats en els períodes no lectius.
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A més, també hem fet possible l’obertura durant els mesos d’estiu dels centres 
oberts per a donar atenció continuada a infants i adolescents en situació de risc 
social, mantenint les activitats dels centres oberts d’entitats i ajuntaments durant 
el període de vacances escolars d’estiu i de promoció d’actuacions que van garan-
tir la cobertura de les seves necessitats bàsiques. Tot plegat amb un pressupost de 
1.417.763,00 €.

Un altre punt important ha estat la campanya «Menjar sa, tot és començar» i el 
programa Jugar i Llegir per a promoure hàbits d’alimentació saludable i de lectu-
ra en el marc del programa socioeducatiu Jugar i Llegir, que es desenvolupa en els 
Casals Cívics de la Generalitat de Catalunya, per infants de 4 a 12 anys, i a les lu-
doteques.

En un altre ordre de coses hem seguit fent créixer la campanya «L’Estiu és teu» 
per tal de contribuir a la igualtat d’oportunitats a través del lleure educatiu. Per això 
vam oferir places becades entre el 65% i el 100% del preu d’una estada a la xarxa 
nacional d’albergs a nois i noies de 5 a 16 anys en situació de vulnerabilitat. La va-
loració de la necessitat de cada cas es va fer a través dels Equips Bàsics d’Atenció 
Social dels diferents municipis i consells comarcals.

I és en aquesta línia d’acció que hem implementat les beques a infants i joves en 
situació de vulnerabilitat, en col·laboració amb les entitats d’educació en el lleure 
i els ens locals, seguint criteris de transparència, igualtat d’oportunitats i equilibri 
territorial, perquè aquests joves poguessin gaudir durant l’estiu de tallers lúdics i co-
lònies. A aquesta acció hi hem dedicat més de 600.000 euros durant el 2016 mentre 
que al 2015 s’hi van destinar 510.000 i van ajudar a finançar més de 3.233 beques.

Alhora, hem seguit vetllant per l’impuls d’altres mesures de suport a infants i 
adolescents amb vulnerabilitat finançant amb 3 milions d’euros ajudes econòmiques 
i prestacions de serveis per a cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació, higiene 
personal, vestimenta, medicaments i altres productes per promoure la millora o pre-
servació de la salut, així com les despeses de manteniment bàsic de la llar o altres 
de naturalesa similar de famílies en situació de vulnerabilitat.

I, per últim, no em vull oblidar del suport als ens locals per atendre les neces-
sitats referents a l’alimentació, higiene personal, vestimenta d’infants i adolescents 
en situació de risc amb una aportació de 5,1 milions d’euros, que es podran seguir 
incrementant en funció de l’evolució de les necessitats del territori.

Barcelona, 30 de gener de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a 
atorgar les beques de menjador en els períodes no lectius
314-07195/11

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49229 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07194/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com 
es gestionen les beques de menjador atorgades a menors en els 
períodes no lectius
314-07196/11

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49229 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07194/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import per àpat de 
les beques de menjador en els períodes no lectius
314-07197/11

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49229 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07194/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds de beques de menjador presentades per menors en els 
períodes no lectius del curs 2016-2017
314-07198/11

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49229 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07194/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
beques de menjador per a menors atorgades en els períodes no 
lectius del curs 2016-2017
314-07199/11

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49229 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07194/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les beques de 
menjador beneficien el mateix nombre de menors en períodes lectius 
que en períodes no lectius del curs 2016-2017
314-07200/11

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49229 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07194/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les beques de 
menjador van beneficiar el mateix nombre de menors en períodes 
lectius que en períodes no lectius del curs 2015-2016
314-07201/11

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49229 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07194/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds de beques de menjador per a menors en els períodes no 
lectius del curs 2015-2016
314-07202/11

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49229 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07194/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
beques de menjador per a menors atorgades en els períodes no 
lectius del curs 2015-2016
314-07203/11

Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49229 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07194/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
números de la Grossa posats a la venda el 2013
314-07349/11

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49853 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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 les preguntes parlamentàries de la 314-07349/11 
fins a la 314-07363/11, ambdues incloses, us informo del següent:

En document annex es facilita la informació sol·licitada.

Barcelona, 2 de febrer de 2017
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
números de la Grossa venuts el 2013
314-07350/11

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49853 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07349/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
números de la Grossa posats a la venda el 2014
314-07351/11

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49853 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07349/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
números de la Grossa venuts el 2014
314-07352/11

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49853 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07349/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
números de la Grossa venuts el 2015
314-07353/11

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49853 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07349/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
números de la Grossa posats a la venda el 2015
314-07354/11

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49853 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07349/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la 
recaptació de la Grossa del 2013
314-07355/11

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49853 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07349/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pagat pels 
números premiats de la Grossa del 2013
314-07356/11

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49853 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07349/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la 
recaptació de la Grossa del 2014
314-07357/11

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49853 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07349/11.



BOPC 328
10 de febrer de 2017

1.25.15. Preguntes per escrit 69 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pagat pels 
números premiats de la Grossa del 2014
314-07358/11

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49853 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07349/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la 
recaptació de la Grossa del 2015
314-07359/11

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49853 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07349/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pagat pels 
números premiats de la Grossa del 2015
314-07360/11

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49853 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07349/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el benefici obtingut 
per la Grossa el 2013
314-07361/11

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49853 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07349/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el benefici obtingut 
per la Grossa el 2014
314-07362/11

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49853 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07349/11.



BOPC 328
10 de febrer de 2017

1.25.15. Preguntes per escrit 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el benefici obtingut 
per la Grossa el 2015
314-07363/11

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49853 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07349/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els encàrrecs de 
gestió al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció el 2012
314-07400/11

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49758 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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

nya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de  tramitació 314-
07400/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-07401/11 a 314-07404/11.

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

Us trameto, annexa, la relació d’encàrrecs que l’Administració de la Generalitat 
ha dut a terme al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) corresponent als 
anys compresos entre 2012 i 2016.

Barcelona, 1 de febrer de 2017
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Annex. Encàrrecs formulats per la Generalitat de Catalunya  al CIRE

Any 2012

Encàrrecs formalitzats amb l’Administració de la Generalitat  de Catalunya 

Òrgan de l’Administració 
amb qui es formalitza 
l’encàrrec

Tipus de 
document Objecte Data Import

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-21/12)

Impressió i 
subministrament 
de paper imprès de 
l’administració de 
justícia a Catalunya per 
a les gerències, serveis 
territorials i l’Institut 
de Medicina Legal de 
Catalunya

4 de novembre de 2011 
Vigència: exercici 2012

828.576,65 € 
(IVA inclòs)

Departament de la 
Presidència

Clàusula 
addicional de  
pròrroga 
del protocol 
d’encomana de 
gestió 2008

Subministració de 
material de papereria 
imprès 
Servei de transport de 
mercaderies, trasllats 
i moviments interns 
i assistència i suport 
en les tasques de 
preparació i muntatge 
d’actes institucionals

15 de novembre de 2011 
Vigència: exercici 2012

55.000,00 € (IVA 
inclòs) 
120.000,00 € 
(IVA inclòs)
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Òrgan de l’Administració 
amb qui es formalitza 
l’encàrrec

Tipus de 
document Objecte Data Import

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-40/2012)

Impressió i 
subministrament 
de sobres per a 
l’Administració de justícia 
a la demarcació judicial 
de Girona

22 de novembre de 2011 
Vigència: exercici 2012

25.103,32 € (IVA 
inclòs)

Hospital Clínic de Barcelona 
(HCB)

Encàrrec Tasques de manteniment 
de jardineria interior i 
exterior de l’HCB i del 
Consorci de Gestió 
Corporació Sanitària

28 de novembre de 2011 
Vigència: 1 any

15.160,00 € (més 
IVA)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-55/12)

Impressió i 
subministrament de 
carpetes per als diferents 
òrgans judicials adscrits 
a la Gerència Territorial 
de Barcelona Ciutat i 
l’Hospitalet de Llobregat, 
fiscalies i altres serveis 
annexos

9 de desembre de 2011 
Vigència: 01/01/2012 - 
30/06/2012

43.687,73 € (IVA 
inclòs)

Centre d’Alt Rendiment 
Esportiu

Encàrrec Prestació del servei de 
bugaderia

23 de desembre de 2011 
Vigència: 01/01/2012 - 
31/12/2012

97.843,25 € (IVA 
exclòs)

Institut Català de la Salut 
(ICS)

Pròrroga encàrrec Prestació del servei 
de confecció i el 
subministrament de roba 
dels hospitals i Centres 
d’Atenció Primària de 
l’ICS

28 de desembre de 2011 
Vigència: 01/01/2012 - 
31/12/2012

615.080,20 € 
(IVA inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-54/12)

Impressió i 
subministrament de 
sobres i bosses per als 
diferents òrgans judicials 
adscrits a la Gerència 
Territorial de Barcelona 
Ciutat i l’Hospitalet de 
Llobregat, fiscalies i 
altres serveis annexos

30 de desembre de 2011 
Vigència: 01/01/2012 - 
30/06/2012

37.871,16 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-67/12)

Prorrogar l’encàrrec de 
gestió per a la gestió del 
servei de bugaderia als 
centres penitenciaris

30 de desembre de 2011 
Vigència: 01/01/2012 - 
31/12/2012

1.236.125,66 € 
(IVA inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
68/12)

Prorrogar l’encàrrec de 
gestió per a la gestió del 
servei d’economats dels 
centres penitenciaris 
Brians 1, Brians 2 i 
Quatre Camins

30 de desembre de 2011 
Vigència: 01/01/2012 - 
31/12/2012

398.375,88 € 
(IVA inclòs)

Departament de Justícia Resolució Impressió i 
subministrament de 
carpetes impreses per 
als diferents òrgans 
judicials de l’àrea de 
competència de la 
Gerència Territorial de 
Barcelona Comarques

30 de desembre de 2011 
Vigència: exercici 2012

78.955,15 € (IVA 
inclòs)

Institut Català de les 
Empreses Culturals (ICEC)

Encàrrec Serveis de neteja de 
manteniment a les 
dependències de l’ICEC, 
a la plaça Salvador 
Seguí, 1-9, de Barcelona

1 de gener de 2012 
Vigència: fins al 
31/12/2012

101.651,17 € (IVA 
inclòs)
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Òrgan de l’Administració 
amb qui es formalitza 
l’encàrrec

Tipus de 
document Objecte Data Import

Institut Català de les 
Empreses Culturals (ICEC)

Encàrrec Lluminàries de les sales 
de projeccions, lloguer 
d’equips de gravació 
d’etiquetes de la 
biblioteca, calaix acústic, 
a les dependències 
de l’ICEC, a la plaça 
Salvador Seguí, 1-9, de 
Barcelona

10 de gener de 2012 
Vigència: fins al 
28/02/2012

153.967,64 € 
(IVA inclòs)

Agència de l’Habitatge de 
Catalunya

Encàrrec Subministrament de 
material d’impremta

12 de març de 2012 
Vigència: fins al 
31/12/2012

29.305,44 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
103/12)

Subministrament 
d’articles de neteja 
i higiene personal 
per als interns dels 
centres penitenciaris de 
Catalunya

13 de març de 2012 
Vigència: fins al 
31/12/2012

134.032,16 € 
(IVA inclòs)

Departament de Cultura Encàrrec Obres de reforma i 
millora necessàries per 
donar compliment a 
la normativa vigent i, 
especialment, per dotar-
les de les condicions 
de confort i d’edificació, 
la prevenció de riscos 
laborals, així com d’altres 
canvis de distribució 
per tal de millorar la 
funcionalitat en les 
dependències adscrites 
o gestionades pel 
Departament de Cultura

5 d’abril de 2012 
Vigència: fins al 
31/12/2012

250.000,00 € 
(IVA inclòs)

Agència de l’Habitatge  
de Catalunya

Encàrrec Adequació de les oficines 
de l’Agència a l’avinguda 
Josep Tarradellas, 24, de 
Barcelona

26 d’abril de 2012 
Vigència: 3 setmanes

41.667,69 € (IVA 
inclòs)

Institut Català de les 
Empreses Culturals (ICEC)

Encàrrec Instal·lacions de la 
cuina, del magatzem de 
la cafeteria i de l’obra 
civil de la cafeteria 
de la Filmoteca, a les 
dependències de l’ICEC 
a la plaça Salvador 
Seguí, 1-9 i al Passatge 
de la Banca, 1-3, de 
Barcelona

25 de maig de 2012 
Vigència: fins al 
30/09/2012

106.270,94 € 
(IVA inclòs)

Institut Català de les 
Empreses Culturals (ICEC)

Encàrrec Dur a terme l’escomesa 
de la cuina, control 
d’accessos, pany de 
la botiga, cablejat 
de recepció, a les 
dependències de l’ICEC 
a la plaça Salvador 
Seguí, 1-9, de Barcelona

1 de juny de 2012 
Vigència: fins al 
31/07/2012

29.961,90 € (IVA 
inclòs)

Institut Català de les 
Empreses Culturals (ICEC)

Encàrrec Obres al Passatge 
de la Banca, 1-3, de 
Barcelona, noves 
dependències de l’ICEC

1 de juny de 2012 
Vigència: fins al 
1/09/2012

133.266,34 € 
(IVA inclòs)
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Òrgan de l’Administració 
amb qui es formalitza 
l’encàrrec

Tipus de 
document Objecte Data Import

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-129/12)

Impressió i 
subministrament de 
sobres i bosses per als 
diferents òrgans 
judicials adscrits a la 
Gerència Territorial 
de Barcelona Ciutat i 
l’Hospitalet de Llobregat, 
fiscalies i altres serveis 
annexos

6 de juny de 2012 
Vigència: 01/07/2012 - 
31/12/2012

42.668,21 € (IVA 
inclòs)

Institut Català de les 
Empreses Culturals (ICEC)

Encàrrec Classificació, preparació 
del trasllat, trasllat i 
col·locació de l’arxiu 
fílmic de la Filmoteca 
de Catalunya, ubicat al 
Centre de Conservació 
i Restauració de la 
Filmoteca de Catalunya, 
ubicat al Parc 
Audiovisual (Terrassa)

15 de juny de 2012 
Vigència: fins al 
15/12/2012

144.305,57 € 
(IVA inclòs)

Departament d’Ensenyament Encàrrec Fabricació i 
subministrament 
de mobiliari escolar 
amb destinació als 
centres educatius 
públics depenents 
del Departament 
d’Ensenyament

6 de juliol de 2012 
Vigència: fins al 
30/11/2012

132.750,00 € 
(IVA inclòs)

Departament d’Economia i 
Coneixement

Resolució 
encomana de 
gestió

Subministrament i 
instal·lació de tancament 
de ferro a la fina del 
carrer Sant Mateu 
d’Esplugues de Llobregat

13 de juliol de 2012 3.327,60 € (IVA 
inclòs)

Departament d’Ensenyament Encàrrec de 
gestió

Execució de les obres 
d’arranjament de les 
llindes de les finestres de 
l’Escola Europa de Salou

13 de juliol de 2012 
Vigència: fins al 
31/08/2012

21.008,37 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-140/12)

Treballs de reforç del 
porxo de l’edifici d’accés 
i repicat del mur exterior 
al Centre Penitenciari 
d’Homes de Barcelona

20 de juliol de 2012 
Vigència: fins al 
31/12/2012

62.447,06 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-136/12)

Impressió i 
subministrament de 
carpetes per als diferents 
òrgans judicials adscrits 
a la Gerència Territorial 
de Barcelona Ciutat i 
l’Hospitalet de Llobregat, 
fiscalies i altres serveis 
annexos

24 de juliol de 2012 
Vigència: 01/07/2012 - 
30/09/2012

20.157,25 € (IVA 
inclòs)

Institut Català de les 
Empreses Culturals (ICEC)

Addenda 
encàrrec 
formalitzat amb 
data 25/05/2012

Modificar l’import 
total de l’encàrrec, a 
conseqüència de la 
modificació de l’IVA del 
18 % al 21 %

20 d’agost de 2012 
Vigència: fins al 
30/09/2012

106.912,20 € 
(IVA inclòs)

Institut Català de la Salut 
(ICS)

1a ampliació 
pròrroga encàrrec 
2012

Ampliar en 1.200 unitats 
de llençols

31 d’agost de 2012 1.878,96 € (IVA 
inclòs) Import 
total: 616.959,16 
€ (IVA inclòs)
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Òrgan de l’Administració 
amb qui es formalitza 
l’encàrrec

Tipus de 
document Objecte Data Import

Institut Català de les 
Empreses Culturals (ICEC)

Encàrrec Adequació de la planta 
baixa del Centre 
de Conservació i 
Restauració de la 
Filmoteca de Catalunya, 
ubicat al Parc 
Audiovisual de Catalunya 
(Terrassa)

1 de setembre de 2012 
Vigència: fins al 
31/12/2012

50.100,68 € (IVA 
inclòs)

Institut Català de la Salut 
(ICS)

Encàrrec Tasques de recobriment 
de pintura de set centres 
de l’Àmbit d’Atenció 
Primària de Barcelona 
Ciutat

3 de setembre de 2012 
Vigència: 3 mesos

50.018,00 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-144/12)

Gestió del servei 
d’alimentació dels 
centres penitenciaris 
Ponent i Obert de Lleida

20 de setembre de 2012 
Vigència: 01/10/2012 - 
31/12/2012

772.218,56 € 
(IVA inclòs)

Hospital Clínic de Barcelona 
(HCB)

Encàrrec de 
gestió subjecte 
a condició 
suspensiva 
temporal

Subministrament de 
roba plana, vestuari de 
pacients i uniformitat de 
personal

4 d’octubre de 2012 
Vigència: 14/10/2012 - 
13/10/2013

366.816,28 € 
(IVA inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-152/12)

Modificació de l’encàrrec 
JU-21/12 (04/11/2011) 
per tal de garantir el 
correcte funcionament 
de l’administració de 
justícia, amb la impressió 
i subministrament 
de paper imprès de 
l’administració de 
justícia a Catalunya per 
a les gerències, serveis 
territorials i l’Institut 
de Medicina Legal de 
Catalunya

8 d’octubre de 2012 169.911,23 € 
(IVA inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-147/12)

Gestió del 
subministrament 
d’articles de fleca al 
Departament de Justícia

10 d’octubre de 2012 15,71 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-170/12)

Gestió del servei 
d’economats dels 
centres penitenciaris 
Lledoners i Joves

23 d’octubre de 2012 
Vigència: 01/10/2012 - 
31/12/2012

A càrrec del 
CIRE

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-169/12)

Gestió del 
subministrament 
d’articles de neteja i 
higiene personal als 
interns dels centres 
penitenciaris de 
Catalunya

29 d’octubre de 2012 
Vigència: fins al 
31/12/2012

A càrrec del 
CIRE

Departament de Presidència Clàusula 
addicional de 
pròrroga del  
protocol 
d’encomana de 
gestió 2008

Subministrament de 
paper imprès 
Servei de transport de 
mercaderies, trasllats 
i moviments interns 
i assistència i suport 
en les tasques de 
preparació i muntatge 
d’actes institucionals

10 de novembre de 2012 
Vigència: exercici 2013

55.000,00 €  
(IVA inclòs) 
120.000,00 € 
(IVA inclòs)
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Òrgan de l’Administració 
amb qui es formalitza 
l’encàrrec

Tipus de 
document Objecte Data Import

Departament de Justícia Resolució Deixar sense efectes 
l’encàrrec de gestió 
JU-169/12 (29/10/2012) 
per al subministrament 
d’articles de neteja i 
higiene personal als 
interns dels centres 
penitenciaris de 
Catalunya

12 de novembre de 2012 –

Departament de Territori i 
Sostenibilitat

Resolució Serveis de moviment 
interns, adaptació 
d’espais i redistribució 
de mobiliari, mampares 
i arxius a l’edifici de 
l’Av. Diagonal, 523-525, 
de Barcelona (seu de 
la Secretaria de Medi 
Ambient i Sostenibilitat)

13 de novembre de 2012 42.350,00 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució Subministrament de 
carpetes impreses 
i sobres impresos 
necessaris per al 
funcionament dels 
òrgans judicials de 
la demarcació de 
Tarragona

22 de novembre de 2012 
Vigència: fins al 
31/12/2012

35.000,00 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-175/12)

Subministrament de 
carpetes de cartolina 
impreses per als 
diferents òrgans judicials 
i fiscalies dels partits 
judicials de la província 
de Lleida

23 de novembre de 2012 
Vigència: fins al 
15/12/2012

18.000,00 € (IVA 
inclòs)

Departament d’Interior Encàrrec Servei de recollida, 
neteja, manteniment i 
custòdia de l’equipament 
dels auxiliars forestals

23 de novembre de 2012 
Vigència: fins al 
31/12/2012

47.458,24 € (IVA 
inclòs)

Departament de Salut Encàrrec Treballs de trasllats 
de mobiliari, treballs 
de pintura i obres de 
reparació i remodelació 
de les diferents seus del 
Departament de Salut

23 de novembre de 2012 
Vigència: fins al 
31/12/2012

6.000,00 (IVA 
inclòs)

Hospital Clínic de Barcelona 
(HCB)

Encàrrec Tasques de manteniment 
de jardineria interior i 
exterior de l’HCB i el 
Consorci de Gestió 
Corporació Sanitària

29 de novembre de 2012 
Vigència: 1 any

15.160,00 € (més 
IVA)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-171/12)

Trasllat de divers 
equipament reaprofitat 
des de diferents 
dependències del 
Departament al seu del 
nou Palau de Justícia de 
Girona

30 de novembre de 2012 
Vigència: fins al 
31/12/2012

33.577,50 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-172/12)

Gestió del servei de 
trasllat de mobiliari, 
documentació dels jutjats 
socials 20 i 29 de l’edifici 
de la Ronda Sant Pere, 
52, a la Ronda Sant Pere, 
41, de Barcelona

30 de novembre de 2012 
Vigència: novembre 2012

3.342,02 € (IVA 
inclòs)
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Òrgan de l’Administració 
amb qui es formalitza 
l’encàrrec

Tipus de 
document Objecte Data Import

Institut Català de la Salut 
(ICS)

2a ampliació 
pròrroga encàrrec 
2012

Augment de la 
comanda per adaptar el 
subministrament de roba 
a les necessitats reals 
dels centres

3 de desembre de 2012 
Vigència: exercici 2012

120.753,986 
€ (IVA inclòs) 
Import total: 
737.713,146 € 
(IVA inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-81/2013)

Subministrament de 
sobres dels Serveis 
Territorials de Girona als 
diferents òrgans judicials 
i fiscalies dels partits 
judicials

11 de desembre 2012 
Vigència: 01/01/2013 - 
31/12/2013

25.093,80 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-44/13)

Prorrogar l’encàrrec de 
gestió per a la gestió del 
servei de bugaderia als 
centes penitenciaris de 
Catalunya

14 de desembre de 2012 
Vigència: 01/01/2013 - 
30/06/2013

633.776,29 € 
(IVA inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-180/12)

Subministrament de 
carpetes necessàries per 
al funcionament de les 
oficines judicials de les 
Terres de l’Ebre

17 de desembre de 2012 
Vigència: fins al 
31/12/2012

4.511,73 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-181/12)

Subministrament 
dels sobres impresos 
necessaris per al 
funcionament de les 
oficines judicials de les 
Terres de l’Ebre

17 de desembre de 2012 
Vigència: fins al 
31/12/2012

12.469,78 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-177/12)

Subministrament 
d’articles de neteja 
i higiene personal 
per als interns dels 
centres penitenciaris de 
Catalunya

19 de desembre de 2012 
Vigència: fins al 
31/12/2012

137.433,68 € 
(IVA inclòs)

Any 2013 

Encàrrecs formalitzats amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya

Òrgan de l’Administració 
amb qui es formalitza 
l’encàrrec

Tipus de 
document Objecte Data Import

Agència de l’Habitatge de 
Catalunya

Encàrrec Subministrament de 
material d’impremta

1 de gener de 2013 
Vigència: fins al 
31/12/2013

36.213,67 € (IVA 
inclòs)

Centre d’Alt Rendiment 
Esportiu

Pròrroga de 
l’encàrrec 2012

Prestació del servei de 
bugaderia

9 de gener de 2013 
Vigència: 01/01/2013 - 
31/12/2013

105.985,00 € 
(IVA inclòs)

Forestal Catalana, S.A. Resolució Acceptació pressupost 
per a l’execució de l’obra 
d’adequació del Parc del 
Centenari

10 de gener de 2013 31.788,89 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-20/13)

Gestió del servei 
d’economats dels 
centres penitenciaris 
Brians 1, Brians 2, 
Quatre Camins, Joves, 
Lledoners i Dones

10 de gener de 2013 
Vigència: 01/01/2013 - 
31/12/2016

A càrrec del 
CIRE
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Òrgan de l’Administració 
amb qui es formalitza 
l’encàrrec

Tipus de 
document Objecte Data Import

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
64/13)

Gestió del servei 
d’alimentació dels 
centres penitenciaris 
Ponent i Obert de 
Lleida (01/01/2013 al 
30/06/2013) i del Centre 
Penitenciari de Dones de 
Barcelona (01/03/2013 al 
30/06/2013)

10 de gener de 2013 
Vigència: 01/01/2013 - 
30/06/2013

1.768.801,59 € 
(IVA inclòs)

Institut Català de les 
Empreses Culturals (ICEC)

Addenda a 
l’encàrrec 
15/06/2012

Ampliació de la 
durada de l’encàrrec 
(classificació, preparació 
del trasllat, trasllat i 
col·locació de l’arxiu 
fílmic de la Filmoteca de 
Catalunya)

15 de gener de 2013 
Vigència: fins al 
15/06/2013

–

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-65/13)

Impressió i 
subministrament 
de paper imprès de 
l’administració de justícia 
per a les Gerències, 
Serveis Territorials i 
l’Institut de Medicina 
Legal de 
Catalunya

15 de gener de 2013 
Vigència: exercici 2013

398.377,98 € 
(IVA inclòs)

Institut Català de la Salut 
(ICS)

Pròrroga 2013 de 
l’encàrrec

Prestació del servei 
de confecció i el 
subministrament de 
roba dels Hospitals i 
dels Centres d’Atenció 
Primària de l’ICS

23 de gener de 2013 
Vigència: 01/01/2013 - 
31/12/2013

855.548,2123 € 
(IVA inclòs)

Departament de Justícia Resolució Realització de treballs de 
reordenació de terres al 
solar on s’està edificant 
el futur edifici judicial de 
Mollet del Vallès

15 de març de 2013 
Vigència: 1 setmana

1.380,85 € (IVA 
inclòs)

Agència de l’Habitatge de 
Catalunya

Encàrrec Adequació de les 
oficines de les plantes 
segona i quarta de la seu 
de l’Agència Catalana de 
l’Habitatge de Catalunya

19 de març de 2013 
Vigència: 10 dies

10.415,52 € (IVA 
inclòs)

Departament de la 
Presidència

Addenda a 
la pròrroga 
del protocol 
d’encomana de 
gestió 2008

Reducció de l’import 
màxim anual: 
- Subministrament de 
paper imprès 
- Servei de transport de 
mercaderies, trasllats 
i moviments interns 
i assistència i suport 
en les tasques de 
preparació i muntatge 
d’actes institucionals

20 de març de 2013 
Vigència: exercici 2013

45.000,00 €(IVA 
inclòs) 
50.000,00 € (IVA 
inclòs)

Departament d’Economia 
i Coneixement (Secretaria 
d’Universitats i Recerca)

Conveni 
d’encàrrec de 
gestió

Producció i 
subministrament de 
material divers de 
papereria impresa 
(targetes, targetons, 
sobres, carpetes)

26 de març de 2013 
Vigència: fins al 
31/12/2013

10.000,00 € (IVA 
inclòs)
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Òrgan de l’Administració 
amb qui es formalitza 
l’encàrrec

Tipus de 
document Objecte Data Import

Departament de Governació  
i Relacions Institucionals

Conveni 
d’encàrrec de 
gestió

Execució de les 
adequacions que 
són necessàries per 
a la implantació i 
el funcionament de 
les noves oficines 
administratives situades 
al carrer Tapineria, 10

15 d’abril de 2013 
Vigència: fins al 
31/12/2013

59.328,44 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-104/13)

Subministrament 
d’articles de neteja i 
higiene personal als 
interns dels centres 
penitenciaris de 
Catalunya

17 d’abril de 2013 
Vigència: fins al 
31/12/2013

305.999,61 € 
(IVA inclòs)

Memòrial Democràtic Encàrrec Realització trasllat 
mobles i fons 
documental i execució 
de diverses obres i 
reformes

25 d’abril de 2013 
Vigència: 1 mes

3.938,67 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució Subministrament de 
sobres impresos per a 
correspondència per a 
ús dels diferents òrgans 
judicials i fiscalies dels 
partits judicials de la 
província de Lleida

29 d’abril de 2013 
Vigència: exercici 2013

9.500,00 € (IVA 
inclòs)

Departament de Benestar 
Social i Família

Encàrrec de 
gestió

Neteja inicial de l’edifici 
de la nova seu al 
Passeig Taulat, després 
de les tasques del seu 
condicionament

21 de maig de 2013 
Vigència: 17/06/2013 - 
09/08/2013

27.633,98 € (IVA 
inclòs)

Departament de Benestar 
Social i Família

Encàrrec de 
gestió

Desmuntatge, trasllat i 
muntatge de diferents 
llocs de treball del 
departament

21 de maig de 2013 
Vigència: 25/06/2013 - 
14/08/2013

98.441,49 € (IVA 
inclòs)

Agència Catalana del 
Consum

Encàrrec Subministrament de 
material d’impremta

22 de maig de 2013 
Vigència: fins al 
31/12/2013

5.000,00 € (IVA 
inclòs)

Departament de Governació i 
Relacions Institucionals

Conveni 
d’encàrrec de 
gestió

Retirada dels elements 
instal·lats a l’immoble 
ubicat a l’Av. Diagonal, 
409

24 de maig de 2013 
Vigència: fins al 
31/07/2013

7.310,48 € (IVA 
inclòs)

Departament de Benestar 
Social i Família

Encàrrec de 
gestió

Fabricació, 
subministrament i 
instal·lació de mobiliari 
d’oficina a la nova seu 
central del departament 
a Barcelona

25 de maig de 2013 
Vigència: fins al 
19/07/2013

451.286,48 € 
(IVA inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-147/13)

Subministrament de 
l’equipament de llit dels 
centres penitenciaris de 
Catalunya

28 de maig de 2013 
Vigència: fins al 
31/12/2013

449.516,69 € 
(IVA inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-149/13)

Subministrament de 
vestuari per als interns 
dels centres penitenciaris 
de Catalunya

28 de maig de 2013 
Vigència: fins al 
31/12/2013

405.641,59 € 
(IVA inclòs)
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Òrgan de l’Administració 
amb qui es formalitza 
l’encàrrec

Tipus de 
document Objecte Data Import

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-150/13)

Impressió i 
subministrament 
de paper imprès de 
l’Administració de 
justícia a Catalunya per 
a les Gerències, Serveis 
Territorials i l’Institut de 
Medicina

28 de maig de 2013 
Vigència: fins al 
31/12/2013

609.977,94 € 
(IVA inclòs)

Agència de l’Habitatge de 
Catalunya

Encàrrec Adequació de les 
oficines del carrer 
Diputació, 92, de 
Barcelona

31 de maig de 2013 
Vigència: 10 dies

6.998,85 (IVA 
inclòs)

Departament de Cultura Encàrrec Manteniment i obres 
de reforma i millora 
necessàries per donar 
compliment a la 
normativa vigent en les 
dependències adscrites 
o gestionades pel 
Departament de Cultura

12 de juny de 2013 
Vigència: fins al 
31/12/2013

60.000,00 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-157/13)

Impressió i 
subministrament de 
targetes impreses per al 
director general de Dret 
i Entitats Jurídiques

19 de juny de 2013 
Vigència: 7 dies

10,29 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-159/13)

Impressió i 
subministrament de 
targetes impreses per la 
Comissió de 
Codificació de Catalunya

19 de juny de 2013 
Vigència: 7 dies

10,29 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
169/13)

Impressió i 
subministrament de 
400 targetes impreses 
personalitzades

19 de juny de 2013 
Vigència: 7 dies

41,14 € (IVA 
inclòs)

Departament d’Ensenyament Encàrrec de 
gestió

Fabricació i 
subministrament 
de mobiliari escolar 
amb destinació als 
centres educatius 
públics dependents 
del Departament 
d’Ensenyament

27 de juny de 2013 
Vigència: fins al 
31/12/2013

241.561,98 € 
(IVA inclòs)

Departament d’Empresa  
i Ocupació

Encàrrec Realització de les obres 
de la protecció EI120 de 
la nau on hi ha ubicat 
l’arxiu de documentació 
a Sant Just Desvern

2 de juliol de 2013 
Vigència: tres mesos

8.610,69 (IVA 
inclòs)

Memòrial Democràtic Encàrrec Realització de treballs de 
serveis exteriors (trasllat, 
neteja, pintura, obres) i 
impremta

2 de juliol de 2013 
Vigència: 1 mes

53.835,37 € (IVA 
inclòs)

Institut Català de la Salut 
(ICS)

1a ampliació 
Pròrroga 2013  
de l’encàrrec

Modificació de les unitats 
de roba incloses a 
l’encàrrec i augment de 
l’import contractual

4 de juliol de 2013 4.822,01 € (IVA 
inclòs) 
Import total: 
860.370,22 € 
(IVA inclòs)
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Òrgan de l’Administració 
amb qui es formalitza 
l’encàrrec

Tipus de 
document Objecte Data Import

Institut Català de la Salut 
(ICS)

Encàrrec Prestació del servei 
de confecció i 
subministrament de roba 
per als seus Hospitals 
i Centres d’Atenció 
Primària

9 de juliol de 2013 
Vigència: 01/01/2014 - 
31/12/2014

858.702,30 € 
(IVA inclòs)

Agència de l’Habitatge de 
Catalunya

Encàrrec Trasllat de mobiliari i 
arxiu de la 3a planta de 
la seu de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya

12 de juliol de 2013 
Vigència: 10 dies

3.460,60 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-148/13)

Impressió i 
subministrament de 
sobres i bosses per als 
diferents òrgans judicials 
adscrits a la Gerència 
Territorial de Barcelona 
Ciutat i l’Hospitalet de 
Llobregat, Fiscalies i 
altres serveis annexos

15 de juliol de 2013 
Vigència: 01/07/2013 - 
31/12/2013

38.813,78 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Encàrrec de 
gestió (Exp. 
JU-167/13)

Subministrament de 
material imprès destinat 
als centres penitenciaris 
de Catalunya

17 de juliol de 2013 
Vigència: fins al 
31/12/2013

8.752,87 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-100/13)

Prorrogar l’encàrrec de 
gestió relatiu al servei de 
bugaderia de diversos 
centres penitenciaris

25 de juliol de 2013 
Vigència: 01/07/2013 - 
31/12/2013

633.776,29 € 
(IVA inclòs)

Institut Català de la Salut 
(ICS)

Encàrrec de 
gestió

Servei de pintura de 
varis centres d’Atenció 
Primària de la Gerència 
Barcelona Ciutat (CAP 
Manso i CAP Poblenou)

30 de juliol de 2013 
Vigència: 3 mesos

50.855,25 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-200/13)

Impressió i 
subministrament de 
carpetes per als diferents 
òrgans judicials adscrits 
a la Gerència Territorial 
de Barcelona Ciutat i 
l’Hospitalet de Llobregat, 
Fiscalies i altres serveis 
annexos

Juliol de 2013 
Vigència: 
01/07/2013-31/12/2013

39.430,47 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-207/13)

Trasllat intern de diversos 
llocs de treball entre 
edificis i entre plantes 
d’un mateix edifici a la 
Ciutat de la Justícia

Juliol de 2013 
Vigència: 1a quinzena 
juliol i 1a quinzena 
setembre

5.026,34 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-175/13)

Subministrament de 
material imprès (sobres 
i bosses) destinat als 
centres penitenciaris de 
Catalunya

2 d’agost de 2013 
Vigència: fins al 
31/12/2013

8.636,04 € (IVA 
inclòs)

Departament de Governació i 
Relacions Institucionals

Encàrrec Realització de treballs 
de reforma i pintura als 
edificis situats a Via 
Laietana, 26, i Tapineria, 
10, de Barcelona

6 d’agost de 2013 
Vigència: fins al 
30/09/2013

4.627,39 € (IVA 
inclòs)



BOPC 328
10 de febrer de 2017

1.25.15. Preguntes per escrit 81 

Òrgan de l’Administració 
amb qui es formalitza 
l’encàrrec

Tipus de 
document Objecte Data Import

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-128/1

Subministrament de 
carpetes per a la 
Comissió d’Assistència 
Jurídica Gratuïta de les 
Terres de l’Ebre

28 d’agost de 2013 
Vigència: fins al 
31/12/2013

681,84 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució Realització dels treballs 
d’enderroc de l’entrebigat 
dels pavellons números 3 
i 4 de l’antic CP de Joves 
de Barcelona, situat al 
carrer Pare Manjón, 2, de 
Barcelona

2 de setembre de 2013 
Vigència: 1 setmana

1.611,72 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-126/13)

Subministrament de 
carpetes impreses, 
destinades als òrgans 
judicials i la fiscalia de 
les Terres de l’Ebre

6 de setembre de 2013 
Vigència: fins el 
31/12/2013

9.113,48 € (IVA 
inclòs)

Hospital Clínic de Barcelona 
(HCB)

Encàrrec Subministrament de 
roba plana, vestuari de 
pacients i uniformitat de 
personal

12 de setembre de 2013 
Vigència: 01/10/2013 - 
30/09/2014

347.108,16 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-214/13)

Subministrament de 
protocols d’autòpsia 
impresos i enquadernats 
per a les sales d’autòpsia 
de l’Institut de Medicina 
Legal de Catalunya

Setembre de 2013 
Vigència: exercici 2013

2.047,32 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució Realització dels treballs 
de restauració de l’arca 
de les Basses del 
Terrisser (CP Puig de les 
Basses)

1 d’octubre de 2013 
Vigència: 1 mes

12.548,61 € (IVA 
inclòs)

Departament de Governació i 
Relacions Institucionals

Conveni 
d’encàrrec de 
gestió

Transport, muntatge 
i desmuntatge de 
l’estand que la DG 
d’Administració Local 
farà servir com a espai 
de promoció a la Fira 
de Lleida del Saló 
Municipàlia

2 d’octubre de 2013 
Vigència: fins al 
15/11/2013

53.779,13 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-223/13)

Prorrogar l’encàrrec 
de gestió al CIRE, de 
10/01/2013, per a la 
gestió i la prestació del 
servei d’alimentació 
als interns dels centres 
penitenciaris Ponent, 
Obert de Lleida i Dones 
de Barcelona

3 d’octubre de 2013 
Vigència: 01/07/2013 - 
31/07/2013

321.480,08 € 
(IVA inclòs) 
preu menús 
7.429,31 € (IVA 
inclòs) preu 
amortització

Departament de Territori i 
Sostenibilitat

Resolució Serveis de buidatge del 
magatzem de Sant Genís 
i el seu trasllat fins a 
deixalleria

5 d’octubre de 2013 13.334,20 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-213/13)

Impressió i 
subministrament 
de 1.400 targetes 
personalitzades

8 d’octubre de 2013 158,63 € (IVA 
inclòs)
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Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-227/13)

Subministrament de 300 
targetes grans impreses 
a una tinta a nom del Sr. 
Germà Gordó i Aubarell, 
Hble. conseller de 
Justícia

10 d’octubre de 2013 34,84 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-127/13)

Subministrament 
de sobres impresos 
destinats als òrgans 
judicials i la fiscalia de 
les Terres de l’Ebre

11 d’octubre de 2013 
Vigència: fins al 
31/12/2013

6.264,78 € (IVA 
inclòs)

Departament d’Interior Pròrroga encàrrec 
2012

Servei de recollida, 
neteja, 
manteniment i custòdia 
de l’equipament utilitzat 
pels auxiliars forestals

23 d’octubre de 2013 
Vigència: any 2013

47.458,24 € (IVA 
inclòs)

Departament d’Economia 
i Coneixement (Secretaria 
d’Universitats i Recerca)

Addenda de 
pròrroga encàrrec 
2013

Prorrogar l’encàrrec de 
gestió per a la producció 
i subministrament de 
material divers de 
papereria impresa 
(targetes, targetons, 
sobres i carpetes)

23 d’octubre de 2013 
Vigència: 01/01/2014 - 
31/12/2014

10.000,00 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-224/13)

Realitzar el trasllat 
dels Jutjats Socials 
d’Executòries i el Servei 
d’Actes de Comunicació 
Social de Barcelona a la 
Ciutat de la Justícia

Octubre de 2013 
Vigència: 4 setmanes

14.794,43 € (IVA 
inclòs)

Hospital Clínic de Barcelona Encàrrec Tasques de manteniment 
de jardineria interior i 
exterior de l’HCB i el 
CGCS

1 de novembre de 2013 
Vigència: 1 any

15.397,72 € (més 
IVA)

Departament de Justícia Resolució Realització dels treballs 
de neteja de vegetació al 
perímetre de seguretat 
del Centre Penitenciari 
Mas d’Enric (El Catllar)

7 de novembre de 2013 
Vigència: 2 dies

2.534,95 (IVA 
inclòs)

Departament d'Ensenyament Encàrrec Fabricació i 
subministrament 
de mobiliari escolar 
amb destinació als 
centres educatius 
públics dependents 
del Departament 
d'Ensenyament

12 de novembre de 2013 
Vigència: fins al 
31/12/2013

16.210,37 € (IVA 
inclòs)

Agència de l’Habitatge de 
Catalunya

Encàrrec Reparació dels desguàs 
de la 9a planta de 
l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya al carrer 
Diputació, 92, de 
Barcelona

12 de novembre de 2013 
Vigència: fins al 
22/11/2013

647,35 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-244/13)

Pròrroga de l’encàrrec 
per a la gestió i la 
prestació del servei 
d’alimentació als interns 
dels centres penitenciaris 
Ponent, Obert de Lleida i 
Dones de Barcelona

13 de novembre de 2013 
Vigència: 01/08/2013 - 
30/09/2013

582.321,57 € 
(IVA inclòs)
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Patronat de la Muntanya de 
Montserrat

Encàrrec Actuació silvícola de 
millora al Torrent dels 
Abadals (terme municipal 
de Castellbell i el Vilar)

26 de novembre de 2013 
Vigència: 3 mesos

36.000,00 € (IVA 
inclòs)

Agència de l’Habitatge de 
Catalunya

Encàrrec Subministrament de 
material d’impremta

27 de novembre de 2013 
Vigència: 
01/01/2014-31/12/2014

21.538,00 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-232/13)

Subministrament de 
carpetes impreses, en 
cartolina ecològica i 
en paper kraft verjurat, 
per a diverses unitats 
dels serveis centrals del 
Departament de Justícia

27 de novembre de 2013 
Vigència: 15 dies

4.527,82 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-254/13)

Trasllat a la Ciutat de la 
Justícia de Barcelona i 
l’Hospitalet de Llobregat 
dels jutjats contenciosos 
administratius ubicats a 
la Ronda Universitat, 18

27 de novembre de 2013 
Vigència: 4 setmanes

30.033,65 (IVA 
inclòs)

Departament de la 
Presidència

Clàusula 
addicional 
de pròrroga 
del protocol 
d’encomana de 
gestió 2008

Subministrament de 
material de papereria 
imprès. 
Servei de transport de 
mercaderies, trasllats 
i moviments interns 
i assistència i suport 
en les tasques de 
preparació i muntatge 
d’actes institucionals

29 de novembre de 2013 
Vigència: exercici 2014

55.000,00 € (IVA 
inclòs) 
50.000,00 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-225/13)

Subministrament de 
sobres i bosses per a les 
Comissions d’Assistència 
Jurídica Gratuïta i les 
diferents divisions 
territorials de l’Institut 
de Medicina Legal de 
Catalunya

2 de desembre de 2013 
Vigència: 4t trimestre 
2013

8.719,62 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-226/13)

Subministrament 
d’impresos 
autocopiadors per al 
Jutjat Degà-Servei 
d’Actes de Comunicació 
Civil (SAC Civil)

2 de desembre de 2013 
Vigència: fins al 
31/12/2013

7.349,54 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-235/13)

Subministrament de 
divers material imprès 
destinat al CP d’Homes 
de Barcelona

2 de desembre de 2013 
Vigència: fins al 
31/12/2013

8.386,64 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-236/13)

Subministrament de 
sobres impresos per a 
correspondència per als 
òrgans judicials i fiscalies 
dels partits judicials 
de Lleida, Balaguer, 
Cervera, La Seu d’Urgell, 
Tremp, Solsona i Vielha

2 de desembre de 2013 
Vigència: fins al 
31/12/2013

2.000,00 € (IVA 
inclòs)
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Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-19/14)

Subministrament de 
paper imprès per a l’any 
2014 de l’Administració 
de Justícia a Catalunya 
per a les Gerències, 
Serveis Territorials i 
l’Institut de Medicina 
Legal de Catalunya

2 de desembre de 2013 
Vigència: exercici 2014

1.092.188,96 € 
(IVA inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-70/14)

Impressió de carpetes 
impreses per als distints 
òrgans judicials de tot 
Catalunya, fiscalies i 
serveis annexos per a 
l’any 2014

2 de desembre de 2013 
Vigència: exercici 2014

233.981,81 € 
(IVA inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-245/13)

Pròrroga de la gestió i 
la prestació del servei 
d’alimentació als interns 
dels centres penitenciaris 
Ponent, Obert de Lleida i 
Dones de Barcelona

9 de desembre de 2013 
Vigència: 01/10/2013 - 
31/12/2013

954.069,90 € 
(IVA inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-237/13)

Subministrament de 
3.000 fulls autocopiatius 
impresos, 4.000 butlletes 
de cèdules de citació i 
5.000 jocs autocopiatius 
de cèdules de citació

10 de desembre de 2013 
Vigència: fins al 
31/12/2013

1.083,56 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-238/13)

Impressió i 
subministrament de 
sobres i bosses per als 
jutjats de l’àrea de gestió 
de la Gerència Territorial 
de Barcelona Comarques

10 de desembre de 2013 
Vigència: fins al 
31/12/2013

14.981,01 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-259/13)

Servei de buidatge del 
mobiliari que roman als 
edificis de Balmes núm. 
7 i Ronda Universitat 
núm. 18, donat els 
trasllats dels jutjats 
socials d’executòries i 
contenciosos 
administratius a les 
dependències de la 
Ciutat de la Justícia

10 de desembre de 2013 
Vigència: fins al 
31/12/2013

51.957,40 € (IVA 
inclòs)

Departament de Benestar 
Social i Família

Addenda 
encàrrec de 
gestió 2013

Ampliació de l’encàrrec 
per a la fabricació, 
subministrament i 
instal·lació de mobiliari 
d’oficina a la nova seu 
central

11 de desembre de 2013 
Vigència: fins al 
20/12/2013

5.919,44 € (IVA 
inclòs)

Agència de l’Habitatge de 
Catalunya

Encàrrec Actuacions vàries, 
reparacions, així 
com altres canvis de 
distribució per tal de 
millorar la funcionalitat 
en les dependències de 
l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya

13 de desembre de 2013 
Vigència: 01/01/2014 - 
31/12/2014

30.250,00 € (IVA 
inclòs)
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Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-258/13)

Subministrament de 
carpetes i sobres 
impresos necessaris 
per al 
funcionament dels 
òrgans judicials de la 
demarcació de Tarragona

16 de desembre de 2013 
Vigència: fins al 
31/12/2013

40.000,00 (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-61/14)

Realització dels treballs 
de construcció i 
equipament del projecte 
d’adequació d’un espai 
a l’edifici L del CP Mas 
d’Enric destinat a cuina, 
accessos i elements 
comuns

18 de desembre de 2013 
Vigència: 5 mesos

1.773.053,00 € 
(IVA inclòs)

Departament de Justícia Resolució Encàrrecs diversos 
(impremta, vestuari, 
lots higiènics, servei 
bugaderia, servei botiga, 
equipament...) per tal de 
garantir el correcte 
funcionament de 
les tasques que té 
encomanades el 
Departament de Justícia 
durant el 2014

30 de desembre de 2013 
Vigència: any 2014

3.886.141,58 € 
(IVA inclòs)

Centre d’Alt Rendiment 
Esportiu

Encàrrec Prestació del servei de 
bugaderia

31 de desembre de 2013 
Vigència: 01/01/2014 - 
31/12/2014

84.700,00 € (IVA 
inclòs)

Any 2014

Encàrrecs formalitzats  amb l’Administració de la Generalitat  de Catalunya

Òrgan de l’Administració 
amb qui es formalitza 
l’encàrrec

Tipus de 
document Objecte Data  Import

Institut Català de les 
Empreses Culturals (ICEC)

Encàrrec Neteja i manteniment de 
l’edifici de la Filmoteca 
de Catalunya, situat a la 
carretera BV 1274 Km 1 
de Terrassa

1 de gener de 2014 
Vigència: 01/01/2014 - 
31/12/2014

14.541,05 € (IVA 
inclòs)

Institut Català de les 
Empreses Culturals (ICEC)

Encàrrec Neteja i manteniment de 
l’edifici de la Filmoteca 
de Catalunya, situat a la 
plaça Salvador Seguí, 
1-9, de Barcelona

1 de gener de 2014 
Vigència: 01/01/2014 - 
31/12/2014

78.001,44 € (IVA 
inclòs)

Agència de l’Habitatge de 
Catalunya

Encàrrec Realització de diverses 
actuacions: reparacions 
i canvis de distribució en 
diferents dependències 
de l’AHC

15 de febrer de 2014 
Vigència: fins al 
31/12/2014

60.000,00 € (IVA 
inclòs)

Departament de la 
Presidència

Encàrrec Realització de les 
tasques de coordinació 
i logística de recollida i 
enviament de la terra per 
al Roure del Tricentenari

26 de febrer de 2014 
Vigència: fins al 
03/03/2014

17.829,69 € (IVA 
inclòs)
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Departament de la 
Presidència

Addenda a 
la pròrroga 
del protocol 
d’encomana de 
gestió

Reduir l’import màxim 
anual de l’encàrrec: 
- Subministrament de 
paper imprès per a l’ús 
del Departament 
- Serveis obres, transport 
i trasllats

11 de març de 2014 
Vigència: exercici 2014

45.000,00 € (IVA 
inclòs) 
30.000,00 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-109/14)

Gestió del servei 
d’alimentació dels 
interns dels centres 
penitenciaris Ponent, 
Obert de Lleida, de 
Dones de Barcelona, 
de Joves i Puig de les 
Basses; i la gestió de la 
cafeteria i menjador de 
funcionaris dels centres 
penitenciaris de Dones 
de Barcelona, de Joves  
i Puig de les Basses

14 de març de 2014 
Vigència: exercici 2014

5.913.314,00 € 
(IVA inclòs)

Departament de Cultura Encàrrec Manteniment i reformes 
en les dependències 
adscrites o gestionades 
pel Departament de 
Cultura

27 de març de 2014 
Vigència: fins al 
31/12/2014

60.000,00 € (IVA 
inclòs)

Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

Encàrrec Impressió de carpetes 
d’expedients genèriques

10 d’abril de 2014 
Vigència: 1 mes

4.065,14 € (IVA 
inclòs)

Servei Català de Trànsit Encàrrec Dissenyar i produir 400 
exemplars de bossa 
bandolera i de 400 
estoigs portallapis

22 d’abril de 2014 
Vigència: fins al 
31/07/2014

4.186,60 € (IVA 
inclòs)

Servei Català de Trànsit Encàrrec Dissenyar i produir 27 
exemplars de trofeus de 
fusta envernissada i 27 
plaques d’acer inoxidable

2 de maig de 2014 
Vigència: fins al 
31/07/2014

1.143,45 € (IVA 
inclòs)

Agència Catalana del 
Consum

Addenda 
de pròrroga 
d’encàrrec

Producció i 
subministrament de 
material divers de 
papereria impresa 
(targetes, targetons, 
sobres, carpetes)

2 de maig de 2014 
Vigència: fins al 
31/12/2014

5.000,00 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-127/14)

Subministrament de 
tres bosses porta- 
documents

7 de maig de 2014 49,84 € (IVA 
inclòs)

Departament d’Interior Encàrrec Servei de recollida, 
neteja, manteniment i 
custòdia de l’equipament 
utilitzat pels auxiliars 
forestals

16 de maig de 2014 
Vigència: fins al 
31/12/2014

42.699,70 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-133/14)

Subministrament de 
material imprès destinat 
al CP d’Homes de 
Barcelona durant l’any 
2014

3 de juny de 2014 
Vigència: exercici 2014

10.137,37 € (IVA 
inclòs)
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l’encàrrec

Tipus de 
document Objecte Data  Import

Departament d’Ensenyament Encàrrec Fabricació i 
subministrament 
de mobiliari escolar 
amb destinació als 
centres educatius 
públics dependents 
del Departament 
d’Ensenyament

10 de juny de 2014 
Vigència: fins al 
31/12/2014

102.529,35 € 
(IVA inclòs)

Departament de Governació  
i Relacions Institucionals

Encàrrec de 
gestió

Subministrament 
de material imprès 
(paperetes i sobres) per a 
les eleccions a les juntes 
de personal de l’any 2014

16 de juny de 2014 
Vigència: fins al 
31/12/2014

10.928,41 € (IVA 
inclòs)

Departament de Benestar 
Social i Família

Encàrrec Fabricació, 
subministrament i 
instal·lació de mobiliari 
d’oficina per a la seu 
central

1 de juliol de 2014 
Vigència: fins a 
l’1/10/2014

3.599,75 € (IVA 
inclòs)

Institut Català de la Salut 
(ICS)

1a minoració de 
la pròrroga de 
l’encàrrec per al 
2014

Efectuar variacions 
per adaptar el 
subministrament de roba 
a les necessitats reals 
dels centres

1 de juliol de 2014 
Vigència: exercici 2014

Minoració 
import: 
-35.881,73 € (IVA 
inclòs)  
Import total: 
822.802,57 € 
(IVA inclòs)

Institut Català de la Salut 
(ICS)

Encàrrec Prestació del servei 
de confecció i 
subministrament de roba 
per als seus hospitals 
i centres d’atenció 
primària

1 de juliol de 2014 
Vigència: 01/01/2015 - 
31/12/2015

802.041,38 € 
(IVA inclòs)

Memorial Democràtic Encàrrec Execució de les obres 
de reforma i millora de 
la futura seu estable de 
l’entitat

9 de juliol de 2014 
Vigència: fins al 
31/12/2014

208.595,97 € 
(IVA exclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-143/14)

Neteja inicial i ordinària 
durant els quatre primers 
mesos de funcionament 
del Centre Penitenciari 
Puig de les Basses

14 de juliol de 2014 
Vigència: fins al 
31/12/2014

181.702,55 € 
(IVA inclòs)

Hospital Clínic de Barcelona Novació de 
conveni

Prorrogar la vigència del 
conveni, formalitzat en 
data 12/09/2013 i durada 
fins al 30/09/2014

23 de juliol de 2014 
Vigència: fins al 
31/10/2014

–

Institut Català de la Salut 
(ICS)

Encàrrec de 
gestió

Tasques de recobriment 
de pintura de set centres 
de l’Àmbit d’Atenció 
Primària de Barcelona 
Ciutat

29 de juliol de 2014 
Vigència: 3 mesos

50.742,66 € (IVA 
inclòs)

Economia i Coneixement Encàrrec Transport, moviments 
interns i trasllats de 
mobiliari de diverses 
dependències del 
Departament

1 d’agost de 2014 
Vigència: fins al 
31/12/2014

23.638,56 € (IVA 
inclòs)
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Òrgan de l’Administració 
amb qui es formalitza 
l’encàrrec

Tipus de 
document Objecte Data  Import

Departament de Governació  
i Relacions Institucionals

Encàrrec Execució de les 
actuacions que són 
necessàries per 
realitzar el trasllat de 
Pl. Catalunya, Tapineria 
i Ausiàs Marc a 
Rivadeneyra

1 d’agost de 2014 
Vigència: fins al 
31/12/2014

84.848,84 € (IVA 
inclòs)

Departament de la 
Presidència

Encàrrec Realització de diferents 
treballs relatius a la 
seu de la Generalitat 
de Catalunya a Girona: 
subministrament de béns 
mobles, transport de 
mercaderies, trasllats, 
moviments interns, 
assistència i suport 
en les tasques de 
preparació i muntatge 
d’actes institucionals, 
conservació, reparació  
i manteniment

1 de setembre de 2014 
Vigència: fins al 
31/12/2014

34.008,54 € (IVA 
inclòs)

Departament d’Interior Encàrrec de 
gestió

Subministrament de 
sobres i carpetes i el 
servei de rentat de 
mantes

1 de setembre de 2014 
Vigència: fins al 
31/12/2014

45.245,00 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució Subministrament de 
divers material imprès 
d’arts gràfiques per al 
CEJFE

15 de setembre de 2014 5.631,10 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-155/14)

Subministrament de 
material imprès destinat 
al Centre de Mediació de 
Dret Privat de Catalunya

25 de setembre de 2014 
Vigència: fins al 
31/12/2014

3.119,99 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-154/14)

Desmuntatge i trasllat de 
l’equipament del Centre 
Penitenciari de Figueres, 
per tal de deixar les 
seves instal·lacions 
buides amb la finalitat 
de retornar-les a 
l’Ajuntament de Figueres

6 d’octubre de 2014 83.844,97 € (IVA 
inclòs)

Patronat de la Muntanya de 
Montserrat

Encàrrec Execució de la franja de 
protecció FP1 las termes 
municipals de Castellbell 
i el Vilar i Marganell i de 
la franja de protecció 
FP11 a El Bruc

14 d’octubre de 2014 
Vigència: 3 mesos

70.000,00 € (IVA 
inclòs)

Departament d’Economia 
i Coneixement (Secretaria 
d’Universitats i Recerca)

Conveni 
d’encàrrec

Producció i 
subministrament de 
material divers de 
papereria impresa 
(targetes, targetons, 
sobres i carpetes)

16 d’octubre de 2014 
Vigència: 01/01/2015 - 
31/12/2015

10.000,00 € (IVA 
inclòs)

Departament de Governació  
i Relacions Institucionals

Encàrrec Subministrament i 
lliurament del material 
necessari per al suport 
organitzatiu dels diversos 
processos participatius

17 d’octubre de 2014 
Vigència: fins al 
31/12/2014

50.317,31 € (IVA 
inclòs)
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Òrgan de l’Administració 
amb qui es formalitza 
l’encàrrec

Tipus de 
document Objecte Data  Import

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-148/14)

Gestió del servei 
d’alimentació del 
personal intern i 
l’explotació de la 
cafeteria i el menjador 
del personal funcionari 
del Centre Penitenciari 
Brians 2

21 d’octubre de 2014 
Vigència: 26/10/2014 - 
31/12/2014

983.526,50 € 
(IVA inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-156/14)

Subministrament de 
carpetes sense imprimir 
per als òrgans judicials 
dependents de la 
Gerència de Barcelona 
Ciutat i l’Hospitalet de 
Llobregat

22 d’octubre de 2014 3.347,94 € (IVA 
inclòs)

Agència de l’Habitatge de 
Catalunya

Encàrrec Subministrament de 
material d’impremta

23 d’octubre de 2014 
Vigència: 
01/01/2015-31/12/2015

21.538,00 € (IVA 
inclòs)

Agència de l’Habitatge de 
Catalunya

Encàrrec Realitzar diverses 
actuacions per tal de 
millorar la funcionalitat 
de les dependències de 
l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya, al carrer 
Diputació, 92 i carrer 
Aragó, 244-246, de 
Barcelona; arxiu de 
Mollet del Vallès; l’oficina 
d’Arraona a Sabadell; 
Servei Territorial de 
Tarragona i Servei 
Territorial de Lleida

23 d’octubre de 2014 
Vigència: 01/01/2015 - 
31/12/2015

30.000,00 € (IVA 
inclòs)

Departament de Salut Encàrrec de 
gestió

Realitzar treballs de 
revestiment i pintura de 
les diferents seus del 
Departament de Salut

24 d’octubre de 2014 
Vigència: fins al 
31/12/2014

8.192,73 € (IVA 
inclòs)

Departament de Governació i 
Relacions Institucionals

Addenda de 
modificació

Reduir l’import màxim 
de l’encàrrec signat 
amb data 16/06/2014 
per al subministrament 
de material imprès 
(paperetes i sobres) per a 
les eleccions a les juntes 
de personal de l’any 2014

29 d’octubre de 2014 Import total: 
3.573,70 € (IVA 
inclòs)

Hospital Clínic de Barcelona Encàrrec Tasques de manteniment 
de jardineria interior i 
exterior de l’HCB i el 
CGCS

1 de novembre de 2014 
Vigència: 
01/11/2014-31/10/2015

15.397,72 € (més 
IVA)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-158/14)

Subministrament de 600 
carpetes impreses per a 
l’Observatori Català de la 
Justícia

3 de novembre de 2014 137,21 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-110/14)

Realització dels treballs 
de conversió de l’actual 
Centre Penitenciari de 
Girona per al seu ús com 
a Centre Obert

7 de novembre de 2014 
Vigència: 2 mesos

576.354,17 € 
(IVA inclòs)
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Òrgan de l’Administració 
amb qui es formalitza 
l’encàrrec

Tipus de 
document Objecte Data  Import

Banc de Sang i Teixits Encàrrec Reforma estructural dels 
espais que el BST ocupa 
en l’Hospital Universitari 
Clínic de Barcelona

10 de novembre de 2014 
Vigència: fins acte 
recepció final de les 
obres

132.835,67 € 
(IVA inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-159/14)

Trasllat de diversos 
òrgans judicials de la 
ciutat de Badalona

11 de novembre de 2014 
Vigència: Octubre-
desembre 2014

8.992,16 € (IVA 
inclòs

Forestal Catalana, S.A. Encàrrec Treballs de tallada, 
desbrancatge a ranc de 
tronc i extracció de fusta

12 de novembre de 2014 
Vigència: fins a la 
finalització dels treballs

6.300,00 €

Banc de Sang i Teixits Encàrrec Reforma estructural dels 
espais que el BST ocupa 
en Althaia

20 de novembre de 2014 
Vigència: fins acte 
recepció final de les 
obres

159.999,99 € 
(IVA inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-161/14)

Subministrament de 600 
bosses bandoleres amb 
motiu de la celebració 
del X Congrés estatal de 
la Societat Espanyola de 
Sanitat Penitenciària

24 de novembre de 2014 4.973,10 € (IVA 
inclòs)

Departament de la 
Presidència

Clàusula 
addicional

Pròrroga de l’encàrrec 
signat amb data 
01/09/2014, per a 
realitzar treballs a la 
seu de la Generalitat de 
Catalunya a Girona, per  
a tot l’exercici 2015

25 de novembre de 2014 
Vigència: 01/01/2015 - 
31/12/2015

85.000,00 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-167/14)

Realització dels treballs 
necessaris per a 
incorporar un servei 
de venda automàtica 
a la cafeteria interior 
del Centre Penitenciari 
Brians 2

28 de novembre de 2014 
Vigència: 3 setmanes

5.989,63 € (IVA 
inclòs)

Agència Catalana del 
Consum

Addenda 
de pròrroga 
d’encàrrec

Producció i 
subministrament de 
material divers de 
papereria impresa 
(targetes, targetons, 
sobres, carpetes)

1 de desembre de 2014 
Vigència: 01/01/2015 - 
31/12/2015

3.000,00 € (IVA 
inclòs)

Departament de la 
Presidència

Encàrrec de 
gestió

Producció i 
subministrament de 
material de papereria 
imprès

3 de desembre de 2014 
Vigència: 01/01/2015 - 
31/12/2015

45.000,00 € (IVA 
inclòs)

Institut Català de la Salut 
(ICS)

1a minoració de 
la pròrroga de 
l’encàrrec per al 
2015

Minoració de l’import de 
la pròrroga de l’encàrrec 
(subministrament de roba 
de fabricació especial 
per als centres ICS)

16 de desembre de 2014 -10.401,69 € 
(L’import total 
encàrrec queda 
en 761.639,69 €)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-72/15)

Encàrrecs diversos 
(impremta, vestuari, 
lots higiènics, servei 
bugaderia, servei botiga, 
equipament...) per tal de 
garantir el correcte 
funcionament de 
les tasques que té 
encomanades el 
Departament de Justícia 
durant el 2015

30 de desembre de 2014 
Vigència: exercici 2015

17.509.562,69 € 
(IVA inclòs)
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Any 2015

Encàrrecs formalitzats amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya 

Òrgan de l’Administració 
amb qui es formalitza 
l’encàrrec

Tipus de 
Document Objecte Data Import

Institut Català de les 
Empreses Culturals (ICEC)

Encàrrec Neteja/manteniment de 
l’edifici de la Filmoteca 
de Catalunya i l’edifici de 
l’ICEC

1 de gener de 2015 
Vigència: 01/01/2015 - 
31/12/2015

94.740,10 € (IVA 
inclòs)

Institut Català d’Oncologia 
(ICO)

Encàrrec Subministrament de 
llenceria hospitalària

1 de gener de 2015 
Vigència: 2 anys 
(prorrogable)

193.179,31 € (IVA 
inclòs)

Centre d’Alt Rendiment 
Esportiu

Pròrroga encàrrec Prestació del servei de 
bugaderia

1 de gener de 2015 
Vigència: 01/01/2015 - 
31/12/2015

84.700,00 € (IVA 
inclòs)

Departament de Governació i 
Relacions Institucionals

Encàrrec Subministrament 
de material imprès 
(paperetes) per a les 
eleccions a les juntes de 
personal de l’any 2015

2 de gener de 2015 
Vigència: fins al 
31/12/2015

7.351,33 € (IVA 
inclòs)

Departament de Cultura Encàrrec Manteniment i obres 
de reformes i millora 
necessàries per donar 
compliment a la 
normativa vigent, en les 
dependències adscrites 
o gestionades pel 
Departament de Cultura

22 de gener de 2015 
Vigència: 01/01/2015 - 
31/12/2015

60.000,00 € (IVA 
inclòs)

Departament de Governació  
i Relacions Institucionals

Encàrrec Substitució del terra 
tècnic malmès de la 
7a planta de l’edifici 
Via Laietana, 26, de 
Barcelona

23 de gener de 2015 
Vigència: fins al 
31/12/2015

20.924,47 € (IVA 
inclòs)

Departament de Governació  
i Relacions Institucionals

Encàrrec Subministrament i 
lliurament de 400 urnes 
per a les eleccions 
sindicals de 2015

5 de febrer de 2015 
Vigència: fins al 
09/02/2015

1.452,00 € (IVA 
inclòs)

Departament de Governació  
i Relacions Institucionals

Encàrrec Tasques de reforma, 
de millora i reparació 
d’espais; trasllats 
i moviments de 
material; producció 
i subministrament 
de material imprès; 
producció i instal·lació  
de rètols i senyalització

5 de febrer de 2015 
Vigència: fins al 
31/12/2015

24.000,00 € (IVA 
inclòs) 
15.000,00 € (IVA 
inclòs) 
15.000,00 € (IVA 
inclòs) 
6.000,00 € (IVA 
inclòs)

Institut Català de la Salut 
(ICS)

Encàrrec Subministrament de 
paperetes i sobres per a 
les eleccions a les juntes 
de personal del 2015

6 de febrer de 2015 
Vigència: fins al 
31/12/2015

9.450,20 € (IVA 
inclòs)

Hospital Clínic de Barcelona Encàrrec Realitzar obres Lot I i Lot II 
(obres de reforma interior 
dels espais que ocupa el 
Banc de Sang i Teixits, 
obres de rehabilitació de 
la planta 1)

9 de febrer de 2015 
Vigència: fins a la 
finalització obres

303.958,41 € 
(IVA inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-90/15)

Realització de 
les actuacions 
complementàries per a 
la finalització del Centre 
Penitenciari Mas d’Enric

23 de febrer de 2015 
Vigència: 7 mesos

759.669,85 € 
(IVA inclòs)
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Òrgan de l’Administració 
amb qui es formalitza 
l’encàrrec

Tipus de 
Document Objecte Data Import

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-91/15)

Obres d’adequació 
i equipament dels 
espais de bugaderia, 
fleca, magatzem 
d’economats, cafeteria, 
offices i economats, 
i incorporació 
d’equipaments de cuina 
així com altres treballs 
complementaris del 
Centre Penitenciari Mas 
d’Enric

23 de febrer de 2015 
Vigència: 7 mesos

4.304.897,31 € 
(IVA inclòs)

Banc de Sang i Teixits Encàrrec Reforma estructural dels 
espais que el BST té en 
el seu edifici corporatiu 
FDJ (plantes 2, 4 i 5)

12 de març de 2015 
Vigència: fins a la 
finalització obres

72.815,08 € (IVA 
inclòs)

Departament de Governació  
i Relacions Institucionals

Encàrrec Subministrament, 
transport i lliurament de 
les paperetes de votació 
i dels models oficials 
per a la celebració de 
les eleccions al Conselh 
Generau d’Aran 2015

16 de març de 2015 
Vigència: fins al 
25/05/2015

4.021,69 € (IVA 
inclòs)

Departament d’Economia  
i Coneixement

Encàrrec Transport, moviments 
interns i trasllats de 
mobiliari, equips 
informàtics, material 
d’oficina, documentació 
i arxius de diverses 
dependències

18 de març de 2015 
Vigència: fins al 
31/12/2015

12.475,10 € (IVA 
inclòs)

Servei Català de Trànsit Encàrrec Dissenyar i produir 
15 trofeus de fusta 
envernissada i 15 
plaques d’acer inoxidable

20 de març de 2015 
Vigència: fins al 
20/04/2015

544,50 € (IVA 
inclòs)

Servei Català de Trànsit Encàrrec Dissenyar i produir 325 
bosses de congrés

24 de març de 2015 
Vigència: fins al 
23/04/2015

2.713,43 € (IVA 
inclòs)

Consorci Sanitari Integral 
(CSI)

Encàrrec Realització del projecte 
executiu d’arquitectura 
i d’enginyeria i direcció 
d’obra per a la 
remodelació de la U8-
planta 4 de l’Hospital 
General de l’Hospitalet 
de Llobregat, pel 
trasllat del departament 
d’economia i finances 
del CSI

26 de març de 2015 
Vigència: 6 mesos

38.000,00 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-90/15)

Anul·lar l’encàrrec 
signat el 23/02/2015 
i encarregar al 
CIRE les actuacions 
complementàries per a 
la finalització del Centre 
Penitenciari Mas d’Enric

31 de març de 2015 
Vigència: 7 mesos

759.669,85 € 
(IVA inclòs)
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Òrgan de l’Administració 
amb qui es formalitza 
l’encàrrec

Tipus de 
Document Objecte Data Import

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-91/15)

Anul·lar l’encàrrec 
signat el 23/02/2015 
i encarregar al CIRE 
les obres d’adequació 
i equipament dels 
espais de bugaderia, 
fleca, magatzem 
d’economats, cafeteria, 
offices i economats, 
i incorporació 
d’equipaments de cuina 
així com altres treballs 
complementaris del CP 
Mas d’Enric

31 de març de 2015 
Vigència: 7 mesos

4.304.897,31 € 
(IVA inclòs)

Consorci Sanitari Integral   
(CSI)

Encàrrec Realització del projecte 
executiu i d’enginyeria i 
direcció d’obra per a la 
remodelació dels espais 
actuals d’anatomia 
patològica i H. Dia per 
l’ampliació del servei 
d’urgències situats a 
la planta soterrani de 
l’Hospital Sant Joan 
d’Espó Moisès Broggi 
del CSI

27 d’abril de 2015 
Vigència: 6 mesos

60.500,00 € (IVA 
inclòs)

Consorci Sanitari Integral  
(CSI)

Encàrrec Realització del projecte 
executiu d’arquitectura 
i d’enginyeria i direcció 
d’obra per a la 
remodelació dels espais 
actuals d’economia i 
finances situats en la 
planta baixa de l’Hospital 
Sant Joan d’Espó 
Moisès Broggi pel trasllat 
d’anatomia patològica 
del CSI

27 d’abril de 2015 
Vigència: 6 mesos

60.500,00 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-117/15)

Elaboració i instal·lació 
de diversos articles per a 
l’equipament general del 
Centre Penitenciari Mas 
d’Enric

28 d’abril de 2015 
Vigència: fins al 
30/10/2015

689.935,21 € 
(IVA inclòs)

Departament de Governació  
i Relacions Institucionals

Encàrrec Subministrament, 
transport i lliurament 
dels models oficials, dels 
models de sobres i dels 
manuals d’instruccions 
per a la celebració de les 
eleccions al Parlament 
de Catalunya 2015

14 de maig de 2015 
Vigència: fins al 
28/09/2015

288.654,90 € 
(IVA inclòs)

Departament d’Interior Encàrrec Subministrament de 
sobres, carpetes, 
mantes, el servei de 
pintura i de rentat de 
mantes

15 de maig de 2015 
Vigència: fins al 
31/12/2015

45.211,80 € (IVA 
inclòs)
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Òrgan de l’Administració 
amb qui es formalitza 
l’encàrrec

Tipus de 
Document Objecte Data Import

Departament d’Economia  
i Coneixement

Encàrrec Manteniment i 
reparacions imprevistes 
o d’urgència que es 
produeixin als solars o 
edificis patrimonials que 
es troben actualment 
sense ús per tot el 
territori de Catalunya i 
també a altres immobles 
que s’aniran incorporant 
al patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya

28 de maig de 2015 
Vigència: fins al 
31/12/2015

60.500,00 € (IVA 
inclòs)

Institut Català de la Salut 
(ICS)

2a modificació 
de la pròrroga de 
l’encàrrec 2015

Ampliació de l’import de 
la pròrroga de l’encàrrec 
(subministrament de roba 
de fabricació especial 
per als centres ICS)

28 de maig de 2015 +78.327,75 € 
(L’import total 
encàrrec queda 
en 802.041,38 €)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-132/15)

Trasllat dels òrgans 
judicials de la jurisdicció 
social de Barcelona 
ciutat, buidatge dels 
edificis que ocupen 
actualment i d’altres 
trasllats lligat amb 
la implantació de la 
nova oficina judicial i 
adequació d’espais en 
alguns edificis judicials

10 de juny de 2015 
Vigència: fins al 
31/12/2015

220.527,73 € 
(IVA inclòs)

Departament de Governació  
i Relacions Institucionals

Encàrrec Trasllat i muntatge de 
mobiliari des del carrer 
Francesc Cambó, 23, 
a la tercera planta de 
l’immoble del carrer 
Tapineria, 10.

12 de juny de 2015 
Vigència: fins al 
31/07/2015

1.468,70 € (IVA 
inclòs)

Departament de Governació  
i Relacions Institucionals

Encàrrec Tasques d’adequació 
necessàries a la tercera 
planta de l’immoble 
del carrer Tapineria, 
10 (futura seu de la 
Comissió de Garanties 
del Dret d’Accés a la 
Informació Pública)

12 de juny de 2015 
Vigència: fins al 
31/12/2015

3.208,41 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-109/15)

Realització de les obres 
i adequacions de la 
secció oberta del Centre 
Penitenciari d’Homes de 
Barcelona, per al seu 
ús com a centre obert 
i del Centre Obert 2 de 
Barcelona

24 de juny de 2015 
Vigència: 3 setmanes

212.106,74 € (IVA 
inclòs)
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Òrgan de l’Administració 
amb qui es formalitza 
l’encàrrec

Tipus de 
Document Objecte Data Import

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-129/15)

Modificació de l’encàrrec 
exp. JU-72/15: 
- Subministrament de 
vestuari de funcionaris i 
personal laboral 
- Subministrament 
d’articles de neteja i 
higiene per als interns 
- Incloure dins del 
plec de prescripcions 
tècniques del servei 
d’alimentació del 
personal intern el Pavelló 
Hospitalari de Terrassa, 
adscrit al CP Quatre 
Camins, a partir de l’1 de 
juliol de 2015 sense cap 
cost per a la DGSP 
- No incloure l’encàrrec 
de gestió del servei 
d’economat del CP 
Mas Enric, ja que no 
es tractaria d’una 
modificació de l’encàrrec 
global del CIRE per al 
2015, sinó d’un encàrrec 
de gestió nou que es 
tramitarà de forma 
independent

25 de juny de 2015 50.355,25 € 
(vestuari) 
50.904,44 € (lots 
higiènics)

Memorial Democràtic Encàrrec Execució diferents obres 
de remodelació

29 de juny de 2015 
Vigència: fins al 
01/10/2015

76.422,40 € (IVA 
inclòs)

Consorci Sanitari Integral Encàrrec Realitzar obres 
d’ampliació del servei 
d’urgències de l’Hospital 
Sant Joan Despí Moises 
Broggi

1 de juliol de 2015 
Vigència: 2 mesos

9.822,25 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-145/15)

Subministrament de 
60 bosses de congrés 
bandolera, per als 
assistents a la VI 
Trobada d’Acadèmies 
de Farmàcia 
Iberoamericanes

8 de juliol de 2015 
Vigència: fins al març 
2015

497,31 € (IVA 
inclòs)

Departament d’Ensenyament Encàrrec Obres d’arranjament del 
paviment i treballs de 
pintura de l’Institut Serra 
de Miramar de Valls

9 de juliol de 2015 
Vigència: fins al 
31/12/2015

174.863,56 € 
(IVA inclòs)

Parc Sanitari Pere Virgili Encàrrec Obres d’adequació dels 
espais del soterrani de 
l’edifici Gregal

13 de juliol de 2015 
Vigència: fins a 
l’execució de les obres

84.163,70 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-133/15

Reedició de 2.000 
exemplars del díptic 
informatiu de l’Oficina 
d’Atenció a la Víctima del 
Delicte

13 de juliol de 2015 
Vigència: 30 dies

315,21 € (IVA 
inclòs)
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Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-143/15)

Fabricació de 35 carros 
per al transport de 
documentació, destinats 
als jutjats socials que 
ocuparan el nou edifici S 
de la Ciutat de la Justícia

13 de juliol de 2015 
Vigència: fins al 
14/07/2015

14.822,50 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-146/15)

Subministrament de 
material imprès per 
a la realització de les 
eleccions sindicals 
del personal de 
l’Administració de justícia

13 de juliol de 2015 3.085,50 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-147/15)

Condicionar una nau 
per a dipòsit d’efectes 
judicials i arxiu central a 
Lleida

13 de juliol de 2015 
Vigència: fins al 
31/12/2015

19.476,20 € (IVA 
inclòs)

Banc de Sang i Teixits Encàrrec Obres d’adequació i 
reordenació d’espais de 
l’edifici FDJ, derivades 
del trasllat del Banc de 
Teixits del BST a l’edifici 
de Sant Boi al edifici FDJ

20 de juliol de 2015 
Vigència: fins a 
l’execució de les obres

215.000,00 € 
(IVA inclòs)

Entitat Autònoma de Jocs  
i Apostes

Encàrrec Fabricació i impressió de 
2.000 carpetes díptiques

21 de juliol de 2015 
Vigència: 1 mes

188,76 € (IVA 
inclòs)

Consorci Sanitari Integral Encàrrec Remodelació de la U8-
planta4 de l’Hospital 
General de l’Hospitalet 
pel trasllat del 
Departament d’Economia 
i Finances dels CSI

29 de juliol de 2015 
Vigència: 3 mesos

285755,91 € (IVA 
inclòs)

Institut Català de la Salut 
(ICS)

Encàrrec Recobriment de pintura 
de 4 centres de l’Àmbit 
d’Atenció Primària de 
Barcelona ciutat

31 de juliol de 2015 
Vigència: fins a 
l’execució dels serveis

47.341,72 € (IVA 
inclòs)

Departament de Governació  
i Relacions Institucionals

Encàrrec Transport, muntatge, 
desmuntatge i adequació 
de l’estand del Saló 
Municipàlia

31 de juliol de 2015 
Vigència: fins al 
15/11/2015

31.411,60 € (IVA 
inclòs)

Departament de Governació  
i Relacions Institucionals

Encàrrec Adequació de la 
cinquena planta de 
l’immoble del carrer 
Tapineria, 10 (seu del 
Comissionat per a la 
Transparència i Accés a 
la Informació Pública)

3 d’agost de 2015 
Vigència: fins al 
31/12/2015

4.658,33 € (IVA 
inclòs)

Departament d’interior Encàrrec Servei de recollida, 
neteja, manteniment i 
custòdia de l’equipament 
utilitzat pels auxiliars 
forestals

1 de setembre de 2015 
Vigència: fins al 
31/12/2015

57.101,44 € (IVA 
inclòs)

Agència de l’Habitatge de 
Catalunya

Encàrrec Realitzar diverses 
actuacions de millora a 
diverses dependències 
de l’Agència

1 de setembre de 2015 
Vigència: 01/09/2015- 
31/08/2016

70.000,00 € (IVA 
inclòs)

Departament d'Agricultura, 
Ramaderia i Alimentació

Encàrrec Subministrament 
de formularis/actes 
autocopiatius per al Cos 
d’Agents Rurals

2 de setembre de 2015 
Vigència: 30 dies

3.751,00 € (IVA 
inclòs)
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Departament d’Ensenyament Encàrrec Fabricació i 
subministrament de 
mobiliari escolar amb 
destinació als centres 
educatius públics

3 de setembre de 2015 
Vigència: fins al 
31/12/2015

98.204,81 € (IVA 
inclòs)

Departament de Governació  
i Relacions Institucionals

Encàrrec Trasllat i muntatge de 
mobiliari per a l’espai 
cedit pel Parlament de 
Catalunya per als mitjans 
de comunicació que 
cobriran les eleccions del 
27 de setembre

10 de setembre de 2015 
Vigència: fins al 
30/09/2015

3.367,19 € (IVA 
inclòs)

Institut Català de la Salut Encàrrec Confecció i 
subministrament de roba 
per als seus hospitals 
i centres d’atenció 
primària

17 de setembre de 2015 
Vigència: 01/01/2016 - 
31/12/2016

754.448,78 € 
(IVA inclòs)

Departament de Governació  
i Relacions Institucionals

Addenda 
encàrrec

Modificació de la 
clàusula tercera en el 
sentit d’incrementar 
l’import màxim previst, 
de l’encàrrec formalitzat 
amb data 14/05/2015

22 de setembre de 2015 + 42.935,56 €  
(IVA inclòs) 
Total import: 
331.590,46 € 
(IVA inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-159/15)

Gestió del servei 
d’economat del Centre 
Penitenciari Ponent

30 de setembre de 2015 
Vigència: 01/10/2015 - 
31/12/2018

A càrrec del 
CIRE

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-160/15)

Impressió i 
subministrament de 700 
targetes personalitzades 
de l’IMLC

1 d’octubre de 2015 72,00 € (IVA 
inclòs)

Consorci Sanitari Integral Encàrrec Remodelació dels espais 
actuals d’anatomia 
patològica i Hospital de 
Dia per la creació del 
servei de pre-ingrés en 
la planta soterrani de 
l’Hospital Sant Joan 
Despí Moisès Broggi del 
CSI

6 d’octubre de 2015 
Vigència: 6 mesos

152.965,34 € 
(IVA inclòs)

Banc de Sang i Teixits Modificació 
encàrrec de data 
20/07/2015

Obres d’adequació de 
les instal·lacions i les 
oficines del Banc de 
Teixits

19 d’octubre de 2015 
Vigència: fins al 
15/12/2015

Import definitiu: 
112.500,00 € 
(IVA inclòs)

Agència de l’Habitatge de 
Catalunya

Encàrrec Subministrament de 
material d’impremta

21 d’octubre de 2015 
Vigència: 01/01/2016 - 
31/12/2016

18.150,00 € (IVA 
inclòs)

Agència Catalana del 
Consum

Addenda 
de pròrroga 
d’encàrrec

Producció i 
subministrament de 
material divers de 
papereria impresa 
(targetes, targetons, 
sobres i carpetes)

26 d’octubre de 2015 
Vigència: 01/01/2016 - 
31/12/2016

3.000,00 € (IVA 
inclòs)

Servei Català de la Salut Encàrrec Subministrament de 
diferent equipament per 
a la Infermeria del CP 
Mas d’Enric

2 de novembre de 2015 
Vigència: fins al 
31/12/2015

74.150,01 € (IVA 
inclòs)

Departament d’Interior Encàrrec Subministrament de 
sobres i carpetes

3 de novembre de 2015 
Vigència: fins al 
31/12/2015

7.720,77 € (IVA 
inclòs)
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Departament de la 
Presidència

Clàusula 
addicional de 
pròrroga de 
l’encàrrec signat 
el 03/12/2014

Producció i 
subministrament de 
material de papereria 
imprès

3 de novembre de 2015 
Vigència: 01/01/2016 - 
31/12/2016

45.000,00 € (IVA 
inclòs)

Departament d’Economia 
i Coneixement (Secretaria 
d’Universitats i Recerca)

Addenda 
de pròrroga 
del conveni 
d’encàrrec 
formalitzat 
16/10/2014

Producció i 
subministrament de 
material divers de 
papereria impresa 
(targetes, targetons, 
sobres i carpetes)

9 de novembre de 2015 
Vigència: 01/01/2016  
31/12/2016

7.000,00 € (IVA 
inclòs)

Departament de la 
Presidència

Clàusula 
addicional de 
pròrroga de 
l’encàrrec signat 
el 01/09/2014

Subministrament de 
béns mobles, transports 
de mercaderies, 
trasllats, moviments 
interns i assistència i 
suport en tasques de 
preparació i muntatge 
d’actes institucionals, 
conservació, reparació 
i manteniment de la 
seu de la Generalitat de 
Catalunya a Girona

16 de novembre de 2015 
Vigència: 01/01/2016 - 
31/12/2016

85.000,00 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-167/15)

Adequació parcial de la 
planta baixa del mòdul 
Dones 2 com a Àrea 
Educativa i reubicació a 
planta primera del mòdul 
Dones 2 dels espais 
comuns de la unitat DAE 
al CP Brians 1

17 de novembre de 2015 
Vigència: 3 mesos

166.914,84 € 
(IVA inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-168/15)

Subministrament de 
113.600 carpetes 
impreses per a la 
Comissió d’Assistència 
Jurídica Gratuïta de 
Catalunya

17 de novembre de 2015 
Vigència: fins al 
15/12/2015

10.336,11 € (IVA 
inclòs)

Institut Català de les 
Empreses Culturals (ICEC)

Encàrrec Neteja i manteniment de 
l’edifici de la Filmoteca 
de Catalunya i de l’edifici 
de l’Institut Català de les 
Empreses Culturals

26 de novembre de 2015 
Vigència: 01/01/2016- 
31/12/2016

94.740,10 € (IVA 
inclòs)

Departament de Governació  
i Relacions Institucionals

Resolució 
d’encàrrec

Resolució de l’encàrrec 
formalitzat amb data 
12/06/2015, per realitzar 
tasques d’adequació a 
la tercera planta de la 
futura seu de la Comissió 
de Garanties del Dret 
d’Accés a la Informació 
Pública

30 de novembre de 2015 –

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-169/15)

Impressió i 
subministrament de 
carpetes, sobres i 
bosses per als diferents 
òrgans judicials, fiscalies, 
gerències i serveis 
territorials de Catalunya 
per a l’any 2016

11 de desembre de 2015 
Vigència: fins al 
15/12/2015

539.679,49 € 
(IVA inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-174/15)

Subministrament de 
1.125 díptics i 75 cartells 
per als centres educatius 
de Justícia Juvenil

14 de desembre de 2015 
Vigència: exercici 2015

281,33 € (IVA 
inclòs)
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Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-180/15)

Realització de les obres 
“Adequacions  al CP 
Brians 1 per instal·lar una 
nova màquina de RX”

14 de desembre de 2015 
Vigència: 15 dies

11.909,89 € (IVA 
inclòs)

Departament d’Economia  
i Coneixement

Conveni marc 
d’encàrrec

Manteniment i 
reparacions que es 
produeixin als solars o 
edificis patrimonials que 
es troben actualment 
sense ús

22 de desembre de 2015 
Vigència: 01/01/2016 - 
31/12/2016

205.700,00 € 
(IVA inclòs)

Centre d’Alt Rendiment 
Esportiu

Addenda 
econòmica

Addenda econòmica a 
l’encàrrec formalitzat 
amb data 01/01/2015

31 de desembre de 2015 4.002,63 € (IVA 
exclòs)

Centre d’Alt Rendiment 
Esportiu

Encàrrec Servei de bugaderia 31 de desembre de 2015 
Vigència: 01/01/2016 - 
31/12/2016

90.750,00 € (IVA 
inclòs)

Any 2016

Encàrrecs formalitzats amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya 

Òrgan de l’Administració 
amb qui es formalitza 
l’encàrrec

Tipus de 
document Objecte Data  Import

Departament d’Interior Encàrrec Subministrament de fulls 
de resposta d’examen 
amb una còpia per a 
lectora òptica

16 de gener de 2016 
Vigència: fins al 
29/02/2016

324,89 € (IVA 
inclòs)

Parc Sanitari Pere Virgili Encàrrec Reforma i adequació 
del soterrani de l’edifici 
de Gregal 2 per encabir 
els vestidors i espais 
d’empreses externes

1 de febrer de 2016 
Vigència: dos mesos

47.461,89 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-77/16)

- Arranjament de 
l’estructura i la coberta 
de l’edifici del magatzem 
de la botiga del CP de 
Dones de Barcelona. 
Redacció del projecte i 
execució de les obres de 
reparació de l’estructura 
de l’edifici de bugaderia 
del CP d’Homes de 
Barcelona. 
- Servei de bugaderia. 
- Servei d’alimentació per 
als interns dels centres 
penitenciaris Ponent, 
obert Lleida, Dones, 
Joves, Puig de les 
Basses, Brians 2, Quatre 
Camins, Mas d’Enric i 
Lledoners; i gestió de la 
cafeteria i menjador de 
funcionaris dels centres 
Ponent, Dones, Joves, 
Puig de les Basses, 
Brians 2, Mas d’Enric i 
Lledoners.

5 de febrer de 2016 
Vigència: exercici 2016

20.916.906,90 € 
(IVA inclòs)
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Departament de Governació, 
Administracions Públiques i 
Habitatge

Encàrrec Reforma, millora i 
reparació dels espais 
del Departament, 
trasllats i moviments 
de materials, producció 
i subministrament de 
material imprès

10 de febrer de 2016 
Vigència: fins al 
31/12/2016

60.000,00 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-77/16)

Subministrament de 
material divers per 
als centres de justícia 
juvenil i per als centres 
penitenciaris; i trasllat 
d’equipaments de 
diversos edificis del 
Departament de Justícia

26 de febrer de 2016 
Vigència: exercici 2016

1.836.878,79 € 
(IVA inclòs)

Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia 
i Hisenda

Encàrrec Producció i 
subministrament de 
material de papereria 
imprès

11 de març de 2016 
Vigència: fins al 
31/12/2016

52.176,31 € (IVA 
inclòs)

Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia 
i Hisenda

Encàrrec Transport, moviments 
interns i trasllats de 
mobiliari, equips 
informàtics, material 
d’oficina, documentació 
i arxius de diverses 
dependències del 
Departament

16 de març de 2016 
Vigència: fins al 
31/12/2016

37.515,26 € (IVA 
inclòs)

Institut d’Assistència 
Sanitària (IAS)

Encàrrec Confecció de roba plana 
i d’uniformitat

1 d’abril de 2016 
Vigència: 1 any

40.851,42 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-82/16)

Impressió i 
subministrament de 
justificants d’acusament 
de recepció grocs 
del nou sistema de 
notificació de correus 
de la secretaria 
de Relacions amb 
l’Administració de 
Justícia

5 d’abril de 2016 
Vigència: exercici 2016

99.999,94 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-85/16)

Impressió i 
subministrament 
de material imprès 
destinat als serveis 
centrals i territorials del 
Departament de Justícia

5 d’abril de 2016 
Vigència: exercici 2016

29.712,34 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-86/16)

Impressió i 
subministrament 
d’impresos diversos per 
a la Gerència Barcelona 
ciutat i l’Hospitalet 
de Llobregat, òrgans 
adscrits a l’Institut de 
Medicina Legal i Ciències 
Forenses , Gerència 
de Barcelona Comarques 
i Serveis Territorials de 
Girona, Lleida, Tarragona 
i Terres de l’Ebre

5 d’abril de 2016 
Vigència: exercici 2016

270.390,76 € 
(IVA inclòs)



BOPC 328
10 de febrer de 2017

1.25.15. Preguntes per escrit 101 

Òrgan de l’Administració 
amb qui es formalitza 
l’encàrrec

Tipus de 
document Objecte Data  Import

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-87/16)

Obres de reparació del 
sostre del passadís 
d’accés a comunicacions 
i de la façana de tallers 
del CP d’Homes de 
Barcelona

5 d’abril de 2016 
Vigència: 2 mesos

63.800,09 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-84/16)

Subministrament 
de material imprès 
destinat a tots les 
centres penitenciaris de 
Catalunya per a l’any 
2016

18 d’abril de 2016-05-05 
Vigència: exercici 2016

33.399,42 € (IVA 
inclòs)

Departament d'Interior Encàrrec Subministrament de 
sobres, carpetes i 
mantes

4 de maig de 2016 
Vigència: fins al 
31/12/2016

93.611,05 € (IVA 
inclòs)

Departament de Cultura Encàrrec Manteniment i obres de 
reforma i millora de les 
dependències adscrites 
o gestionades pel 
Departament de Cultura

6 de maig de 2016 
Vigència: fins al 
31/12/2016

30.000,00 € (IVA 
inclòs)

Servei Català de la Salut Contracte menor Producció i 
subministrament de 
díptics i cartells per al 
projecte CORA

12 de maig de 2016 731,75 € (IVA 
inclòs)

Departament d’Ensenyament Encàrrec Fabricació i 
subministrament 
de mobiliari escolar 
amb destinació als 
centres educatius 
públics dependents 
del Departament 
d’Ensenyament

30 de maig de 2016 
Vigència: fins al 
31/12/2016

97.042,00 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-92/16)

Subministrament de 
pa, pastes i farina per 
al Centre Penitenciari 
d’Homes de Barcelona

30 de maig de 2016 
Vigència: 01/04/2016- 
31/12/2016

224.997,52 € 
(IVA inclòs)

Entitat Autònoma de Jocs  
i Apostes

Encàrrec Disseny i impressió de 
diversos models de 
targetes de visita

31 de maig de 2016 
Vigència: 1 mes

169,40 € (IVA 
inclòs)

Departament d'Interior Encàrrec Servei de recollida, 
neteja, manteniment i 
custòdia de l’equipament 
utilitzat pels auxiliars 
forestals

10 de juny de 2016 
Vigència: fins al 
31/12/2016

48.405,33 € (IVA 
inclòs)

Departament de Territori  
i Sostenibilitat

Resolució Subministrament i 
manipulació de diversos 
productes d’impremta

13 de juliol de 2016 11.884,73 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució  (Exp. 
JU-104/16 JUEG 
2016 13)

Impressió i 
subministrament de 
carpetes per a la 
Comissió d’Assistència 
Jurídica Gratuïta de 
Catalunya

1 de setembre de 2016 
Vigència: fins al 
15/12/2016

10.366,36 € (IVA 
inclòs)

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-105/2016 
JUEG 2016 14)

Impressió i 
subministrament de 
carpetes, sobres i 
bosses per als òrgans 
judicials, fiscalies, 
gerències i serveis 
territorials de Catalunya

1 de setembre de 2016 
Vigència: fins al 
15/12/2016

525.236,91 € 
(IVA inclòs)
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Òrgan de l’Administració 
amb qui es formalitza 
l’encàrrec

Tipus de 
document Objecte Data  Import

Departament de Justícia Resolució (Exp. 
JU-23/2017 JUEG 
2016 18)

Impressió i 
subministrament 
d’acusaments de 
recepció grocs per a la 
Nova Oficina Judicial per 
a l’any 2017

1 de setembre de 2016 
Vigència: exercici 2017

59.999,96 € (IVA 
inclòs)

Institut Català de la Salut 
(ICS)

Encàrrec Tasques de recobriment 
de pintura de 5 centres 
de l’Àmbit d’Atenció 
Primària de Barcelona 
Ciutat

15 de setembre de 2016 
Vigència: 3 mesos

54.514,00 € (IVA 
inclòs)

Agència de l’Habitatge de 
Catalunya

Encàrrec Realitzar diverses 
actuacions per 
tal de millorar la 
funcionalitat de diferents 
dependències de l’AHC

29 de setembre de 2016 
Vigència: 15/10/2016 - 
14/10/2016

70.000,00 € (IVA 
inclòs)

Agència de l’Habitatge de 
Catalunya

Encàrrec Subministrament de 
material d’impremta

29 de setembre de 2016 
Vigència: 01/01/2017 - 
31/12/2017

21.702,38 € (IVA 
inclòs)

Departament de la 
Presidència

Encàrrec Producció i 
subministrament de 
material de papereria

3 d’octubre de 2016 
Vigència: 01/01/2017 - 
31/12/2017

41.000,00 € (IVA 
inclòs)

Institut Català de la Salut 
(ICS)

Encàrrec Prestació del servei 
de confecció i 
subministrament de roba 
per als seus hospitals 
i centres d’atenció 
primària

6 d’octubre de 2016 
Vigència: 01/01/2017 - 
31/12/2017

770.068,89 € 
(IVA inclòs)

Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia 
i Hisenda

Encàrrec Actuacions necessàries 
que cal realitzar al fals 
sostre de les plantes 
tercera, quarta i cinquena 
de l’edifici situat al 
carrer Fontanella, 6, de 
Barcelona, però disposar 
d’una alçada lliure de 
mínim 2,50 metres als 
espais d’oficina

14 d’octubre de 2016 
Vigència: dos mesos i 
mig

386.935,97 € 
(IVA inclòs)

Agència Catalana del 
Consum

Addenda de 
pròrroga encàrrec

Producció i 
subministrament de 
material divers de 
papereria impresa

19 d’octubre de 2016 
Vigència: 01/01/2017 - 
31/12/2017

3.000,00 € (IVA 
inclòs)

Institut Català de les 
Empreses Culturals (ICEC)

Encàrrec Neteja/manteniment de 
l’edifici de la Filmoteca 
de Catalunya i l’edifici de 
l’ICEC.

20 d’octubre de 2016 
Vigència: 01/01/2017 - 
31/12/2017

94.740,10 € (IVA 
inclòs)

Departament d’Afers i 
Relacions Institucionals i 
Exteriors i Transparència

Encàrrec Desmuntatge de mobiliari 
i transport a l’abocador 
controlat de residus de 
diversos mobles que es 
troben a l’Edifici Princesa 
(situat a Via Laietana, 
14) de Barcelona, 
principalment a la planta 
principal

25 d’octubre de 2016 
Vigència: fins al 
31/12/2016

1.038,18 € (IVA 
inclòs)

Departament d’Afers i 
Relacions Institucionals i 
Exteriors i Transparència

Encàrrec Producció i 
subministrament de 
material imprès durant 
l’any 2016

25 d’octubre de 2016 
Vigència: fins al 
31/12/2016

12.249,44 € (IVA 
inclòs)
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Òrgan de l’Administració 
amb qui es formalitza 
l’encàrrec

Tipus de 
document Objecte Data  Import

Departament d’Afers i 
Relacions Institucionals i 
Exteriors i Transparència

Encàrrec Tasques de pintura de 
paraments verticals i 
horitzontals i l’adequació 
d’una sala per al descans 
de xofers

9 de novembre de 2016 
Vigència: fins al 
31/12/2016

50.200,97 € (IVA 
inclòs)

Consorci Sanitari Integral Addenda 
encàrrec

Ampliar l’import de 
l’encàrrec signat amb 
data 29 de juliol de 2015

16 de novembre de 2016 14.351,70 € (IVA 
inclòs)

Consorci Sanitari Integral Addenda 
encàrrec

Ampliar l’import de 
l’encàrrec signat amb 
data 6 d’octubre de 2015

16 de novembre de 2016 6.117,71 € (IVA 
inclòs)

Agència Catalana del 
Consum

Encàrrec Serveis de moviments 
de mobiliari dins de les 
instal·lacions de l’Agència 
Catalana del Consum, al 
carrer Pamplona, 113, de 
Barcelona

28 de novembre de 2016 
Vigència: fins al 
15/12/2016

871,20 € (IVA 
inclòs)

Institut Català d’Oncologia 
(ICO)

Encàrrec Subministrament de 
llenceria per a l’ICO

15 de desembre de 2016 
Vigència: 01/01/2017 - 
31/12/2018

187.672,28 € (IVA 
inclòs)

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els encàrrecs de 
gestió al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció el 2013
314-07401/11

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49758 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07400/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els encàrrecs de 
gestió al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció el 2014
314-07402/11

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49758 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07400/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els encàrrecs de 
gestió al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció el 2015
314-07403/11

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49758 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07400/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els encàrrecs de 
gestió al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció el 2016
314-07404/11

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49758 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07400/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana d’edat 
dels treballadors en l’àmbit penitenciari
314-07462/11

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49755 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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 314-07462/11 us in-
formo del següent:

A 24 de gener de 2017, la mitjana d’edat de les persones que treballen en l’àmbit 
penitenciari a Catalunya és de 47,01 anys.

Barcelona, 1 de febrer de 2017
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
treballadors dels centres penitenciaris de més de cinquanta-cinc 
anys
314-07463/11

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49756 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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 314-07463/11 us in-
formo del següent:

A 24 de gener de 2017, el percentatge total de personal de més de 55 anys que 
treballa en centres penitenciaris de Catalunya és del 15,07%.

Barcelona, 1 de febrer de 2017
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució per 
serveis i centres dels treballadors dels centres penitenciaris de més 
de cinquanta-cinc anys
314-07464/11

Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 49757 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del ParlamentD’acord amb el que estableix l’article 163 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la 
pregunta parlamentària 314-07464/11 us informo del següent:
La distribució de les persones més grans de 55 any, per serveis i centres peniten-

ciaris, és la següent: 

Equip 
directiu

Àrea de 
rehabilitació

Vigilància 
interior

Àrea 
administrativa

Personal de 
serveis

Total 
general

CP Brians 1 2 5 52 7 2 68

CP Brians 2 0 7 26 1 2 36

CP de Dones a Barcelona 1 9 19 5 0 34

CP de Joves 0 4 29 3 0 36

CP d’Homes a Barcelona 3 20 68 13 8 112

CP Lledoners 1 6 16 2 1 26

CP Mas d’Enric 1 5 31 1 1 39

CP Obert 1 de Barcelona 2 3 1 0 0 6

CP Obert 2 de Barcelona 1 6 9 5 0 21

CP Obert de Girona 2 1 12 2 1 18

CP Obert de Lleida 1 3 2 2 1 9

CP Obert de Tarragona 1 1 12 6 1 21

CP Ponent 2 10 87 14 5 118

CP Puig de les Basses 4 5 29 10 0 48

CP Quatre Camins 1 8 42 5 6 62

PHPT 0 0 9 0 0 9

SSAP a Bcn-CP Brians 1 0 1 0 0 0 1

SSAP a Bcn-CP Quatre Camins 0 1 0 0 0 1

SSAP a Girona-CP Puig Basses 0 1 0 0 0 1

SSAP a Tarragona-CP Mas Enric 0 2 0 0 0 2

SSAP a Barcelona 0 15 0 4 1 20

SSAP a Girona 0 2 0 0 0 2

SSAP a Lleida 0 4 0 2 0 6

SSAP a Tarragona 0 2 0 0 0 2

Total general 22 121 444 82 29 698

SSAP: Serveis Socials en l’Àmbit Penal; PHTP: Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa

* Font GIP. Dades a 24.01.2017

Barcelona, 3 de febrer de 2017
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Fascicle tercer
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.25. Preguntes al Govern

2.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les trucades fetes 
a les persones que tenien inicialment la responsabilitat de l’atestat 
en el cas de l’atropellament d’un mosso d’esquadra la nit del 15 de 
desembre de 2016
314-07473/11

RETIRADA

Reg. 49509 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

Retirada: Carles Castillo Rosique, del GP SOC.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals es va apartar l’instructor inicial de l’atestat en el cas de 
l’atropellament d’un mosso d’esquadra la nit del 15 de desembre  
de 2016
314-07474/11

RETIRADA

Reg. 49510 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

Retirada: Carles Castillo Rosique, del GP SOC.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el comissari en cap dels Mossos d’Esquadra s’adjudica la 
instrucció de l’atestat per l’atropellament d’un mosso d’esquadra  
la nit del 15 de desembre de 2016
314-07476/11

RETIRADA

Reg. 49511 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

Retirada: Carles Castillo Rosique, del GP SOC.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el comissari 
en cap dels Mossos d’Esquadra coneix la persona detinguda per 
l’atropellament d’un mosso d’esquadra la nit del 15 de desembre  
de 2016
314-07477/11

RETIRADA

Reg. 49512 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

Retirada: Carles Castillo Rosique, del GP SOC.



BOPC 328
10 de febrer de 2017

3.25.05. Preguntes orals en el Ple 107 

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les apostes 
estratègiques en política territorial
310-00164/11

ANUNCI: MIREIA BOYA E BUSQUET, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CUP-CC

Reg. 49814 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.02.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Sergi Saladié Gil, diputat del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que 
estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Parlament, presenten al Govern 
la pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les apostes estratègiques en matèria de política territorial.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Sergi Saladié Gil, diputat, GP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política 
fiscal
310-00165/11

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S

Reg. 49919 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.02.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Parlament, presenta 
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple que 
tindrà lloc els dies 8 i 9 de febrer de 2017.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la política fiscal.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
de l’Administració de justícia a Catalunya
310-00166/11

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S

Reg. 49920 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.02.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Parlament, presenta 
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al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple que 
tindrà lloc els dies 8 i 9 de febrer de 2017.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la situació de l’administració de justícia a Catalunya.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions 
previstes davant l’anunci de la marxa d’Ercros de Flix
310-00167/11

ANUNCI: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 49926 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.02.2017

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 161 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les accions previstes pel Govern davant l’anunci de la marxa 

 d’ERCROS del municipi de Flix (Ribera d’Ebre)?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2017
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
informacions aparegudes sobre els jutges que treballen a Catalunya
310-00168/11

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC

Reg. 49928 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.02.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació a les informacions aparegudes 

sobre els jutges que treballen a Catalunya?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els 
conflictes i incompliments del Govern espanyol en l’àmbit educatiu
310-00169/11

ANUNCI: MARTA ROVIRA I VERGÉS, DEL GP JS

Reg. 49931 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.02.2017

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí del Grup 

Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 161 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els diferents conflictes i incompliments del Govern espanyol en l’àmbit 

educatiu. 

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’acolliment 
de les persones refugiades
310-00170/11

ANUNCI: MARTA ROVIRA I VERGÉS, DEL GP JS

Reg. 49932 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.02.2017

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí del Grup 

Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 161 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’acolliment de les persones refugiades. 

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre 
l’incompliment de l’Estat en matèria de beques universitàries
310-00171/11

ANUNCI: MARTA ROVIRA I VERGÉS, DEL GP JS

Reg. 49933 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.02.2017

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí del Grup 

Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 161 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quin és el capteniment del Govern pel que fa a l’incompliment de l’Estat en 
matèria de beques universitàries?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les dades 
tributàries dels catalans que té la Generalitat
310-00172/11

ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL GP PPC

Reg. 49953 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.02.2017

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les dades tributàries dels catalans en poder de la Generalitat.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00110/11

ANUNCI: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 49311 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.02.2017

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el Molt Honorable President de la Generalitat de la situació 

política a Catalunya?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política i social
317-00111/11

ANUNCI: MIREIA BOYA E BUSQUET, DEL GP CUP-CC

Reg. 49815 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.02.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 161 del 
Reglament del Parlament, formula la pregunta següent al president de la Generalitat, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’opinió del President de la Generalitat de Catalunya en relació a la 

situació política i social que viu el país.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00112/11

ANUNCI: JOSEP LLUÍS FRANCO RABELL, DEL GP CSP

Reg. 49927 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.02.2017

A la Mesa del Parlament
Josep Lluís Franco Rabell, president del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 

es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, for-
mula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’opinió del president de la Generalitat en relació a l’actual situació 

política?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2017
Josep Lluís Franco Rabell, president GP CSP

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00113/11

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC

Reg. 49929 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.02.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, formula la pregunta se-
güent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quin és el capteniment del Molt Honorable President de la Generalitat en rela-
ció amb la situació política actual?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00114/11

ANUNCI: JORDI TURULL I NEGRE, DEL GP JS

Reg. 49937 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.02.2017

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en relació als darrers esdeve-

niments de l’actualitat política?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2017
Jordi Turull i Negre, president GP JS

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00115/11

ANUNCI: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL GP PPC

Reg. 49952 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.02.2017

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, president del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-

talunya, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, for-
mula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Què opina el Molt Honorable President de la Generalitat de l’actual situació 

política a Catalunya?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2017
Xavier García Albiol, president GP PPC
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3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els fets 
que van tenir lloc a Madrid el 28 de gener de 2017 en què hi havia 
involucrats un mosso d’esquadra i agents de la Policia Nacional
311-00629/11

ANUNCI: CARLOS SÁNCHEZ MARTÍN, DEL GP C’S

Reg. 49219 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 03.02.2017

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Carlos Sánchez Martín, 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: 
– ¿Qué valoración hace el Govern de los hechos acaecidos en Madrid el 28 de 

enero de 2017, en los que se vio involucrado un agente de los Mossos d’Esquadra y 
también agentes de la Policía Nacional?

Palacio del Parlamento, 31 de enero de 2017
Carlos Sánchez Martín, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
investigacions o les presumptes tasques d’intel·ligència en què van 
participar agents dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Nacional a 
Madrid el 28 de gener de 2017
311-00630/11

ANUNCI: CARLOS SÁNCHEZ MARTÍN, DEL GP C’S

Reg. 49220 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 03.02.2017

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Carlos Sánchez Martín, 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: 
– ¿Qué valoración hace el Govern de las investigaciones o presuntas labores de 

inteligencia llevadas a cabo por agentes de los Mossos d’Esquadra el 28 de enero 
de 2017, en las que también se vieron involucradas agentes de la Policía Nacional?

Palacio del Parlamento, 31 de enero de 2017
Carlos Sánchez Martín, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’operació i els efectius desplegats en les investigacions o les 
presumptes tasques d’intel·ligència en què van participar agents dels 
Mossos d’Esquadra i de la Policia Nacional a Madrid el 28 de gener 
de 2017
311-00631/11

ANUNCI: CARLOS SÁNCHEZ MARTÍN, DEL GP C’S

Reg. 49221 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 03.02.2017

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Carlos Sánchez Martín, 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: 
– ¿Qué valoración hace el Govern del operativo y de los efectivos desplegados en 

las investigaciones o presuntas labores de inteligencia llevadas a cabo por agentes de 
los Mossos d’Esquadra el 28 de enero de 2017, hechos en los que también se vieron 
involucradas agentes de la Policía Nacional?

Palacio del Parlamento, 31 de enero de 2017
Carlos Sánchez Martín, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el 
Departament d’Interior havia donat directrius o ordres per a les 
investigacions o les presumptes tasques d’intel·ligència en què van 
participar agents dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Nacional a 
Madrid el 28 de gener de 2017
311-00632/11

ANUNCI: CARLOS SÁNCHEZ MARTÍN, DEL GP C’S

Reg. 49222 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 03.02.2017

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Carlos Sánchez Martín, 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: 
– ¿Hubo directrices u órdenes por parte del Departament d’Interior en el caso 

de las investigaciones o presuntas labores de inteligencia llevadas a cabo por agen-
tes de los Mossos d’Esquadra el 28 de enero de 2017, hechos en los que también se 
 vieron involucrados agentes de la Policía Nacional?

Palacio del Parlamento, 31 de enero de 2017
Carlos Sánchez Martín, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’actuació dels agents implicats en les investigacions o les 
presumptes tasques d’intel·ligència en què van participar agents dels 
Mossos d’Esquadra i de la Policia Nacional a Madrid el 28 de gener 
de 2017
311-00633/11

ANUNCI: CARLOS SÁNCHEZ MARTÍN, DEL GP C’S

Reg. 49223 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 03.02.2017

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Carlos Sánchez Martín, 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: 
– ¿Qué valoración hace el Govern de la actuación de los agentes implicados en 

las investigaciones o presuntas labores de inteligencia llevadas a cabo por agentes de 
los Mossos d’Esquadra el 28 de enero de 2017, hechos en los que también se vieron 
involucrados agentes de la Policía Nacional?

Palacio del Parlamento, 31 de enero de 2017
Carlos Sánchez Martín, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures de coordinació i col·laboració amb els cossos i forces 
de seguretat de l’Estat adoptades pel Departament d’Interior amb 
relació als dispositius, tasques d’investigació o presumptes tasques 
d’intel·ligència
311-00634/11

ANUNCI: CARLOS SÁNCHEZ MARTÍN, DEL GP C’S

Reg. 49224 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 03.02.2017

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Carlos Sánchez Martín, 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: 
– ¿Qué medidas de coordinación y colaboración con otros cuerpos y fuerzas de 

seguridad del Estado piensa adoptar o ha adoptado el Departament d’Interior, en 
referencia a dispositivos, tareas de investigación o presuntas labores de inteligencia 
en los que se van implicados agentes de diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad?

Palacio del Parlamento, 31 de enero de 2017
Carlos Sánchez Martín, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’índex 
de sinistralitat laboral dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra del 
2011 ençà
311-00635/11

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP C’S

Reg. 49383 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 03.02.2017

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, 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: 
– Quina valoració fa el conseller de l’índex de sinistralitat laboral dels agents del 

Cos de Mossos d’Esquadra des de l’any 2011?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2017
Matías Alonso Ruiz, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’índex 
de sinistralitat laboral dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra pel 
que fa als casos de suïcidi del 2011 ençà
311-00636/11

ANUNCI: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP C’S

Reg. 49384 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 03.02.2017

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Matías Alonso Ruiz, 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: 
– Quina valoració fa el conseller de l’índex de sinistralitat laboral dels agents 

del Cos de Mossos d’Esquadra des de l’any 2011, i en concret dels casos de suïcidi 
i d’intents de suïcidi?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2017
Matías Alonso Ruiz, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
finalitat de la informació que arreplegava l’agent dels Mossos 
d’Esquadra interceptat pel Grup d’Intervenció de la Policia Nacional 
en la manifestació del 28 de gener de 2017 a Madrid
311-00637/11

ANUNCI: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 49639 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 03.02.2017

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la si-
guiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
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Según informaciones aparecidas en prensa en los últimos días, un Mosso d’Es-
quadra fue interceptado el pasado sábado 28 de enero de 2017 en Madrid por Agen-
tes del Grupo de intervención de la Policía Nacional, mientras realizaba labores de 
Inteligencia en la manifestación legalmente autorizada que tuvo lugar ese día a raíz 
de la sentencia de los acusados por el episodio del Centre Cultural Blanquerna. El 
detenido asegura que sus superiores jerárquicos, es decir sus Jefes del Cuerpo de 
Mossos d’Esquadra, le habían autorizado para hacer dichas investigaciones, y que 
el Departament d’Interior de la Generalitat también estaba al corriente. Las mismas 
informaciones indican que había más Mossos con él haciendo fotografías, pero al 
ver como la Policía Nacional interceptaba al Mosso se marcharon del lugar rápida-
mente sin poder ser identificados. Según este medio, fuentes de los Mossos d’Esqua-
dra aseguran que no estaban al corriente de la acción del detenido y que el Mosso 
actuó por su cuenta al fotografiar a los manifestantes y Policías. El mismo día apa-
reció otra noticia en otro medio que aseguraba que el Agente detenido en Madrid 
había sido suspendido de sus funciones.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué finalidad tenía la información que el agente identificado estaba recopilan-

do y en base a qué investigación?

Palacio del Parlamento, 2 de febrero de 2017
Jean Castel Sucarrat, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra que fan tasques de 
recopilació d’informació fora de Catalunya
311-00638/11

ANUNCI: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 49640 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 03.02.2017

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Según informaciones aparecidas en prensa en los últimos días, un Mosso d’Es-
quadra fue interceptado el pasado sábado 28 de enero de 2017 en Madrid por Agen-
tes del Grupo de intervención de la Policía Nacional, mientras realizaba labores de 
Inteligencia en la manifestación legalmente autorizada que tuvo lugar ese día a raíz 
de la sentencia de los acusados por el episodio del Centre Cultural Blanquerna. El 
detenido asegura que sus superiores jerárquicos, es decir sus Jefes del Cuerpo de 
Mossos d’Esquadra, le habían autorizado para hacer dichas investigaciones, y que 
el Departament d’Interior de la Generalitat también estaba al corriente. Las mismas 
informaciones indican que había más Mossos con él haciendo fotografías, pero al 
ver como la Policía Nacional interceptaba al Mosso se marcharon del lugar rápida-
mente sin poder ser identificados. Según este medio, fuentes de los Mossos d’Esqua-
dra aseguran que no estaban al corriente de la acción del detenido y que el Mosso 
actuó por su cuenta al fotografiar a los manifestantes y Policías. El mismo día apa-
reció otra noticia en otro medio que aseguraba que el Agente detenido en Madrid 
había sido suspendido de sus funciones.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos agentes se encuentran en labores similares en la actualidad fuera de 

nuestra Comunidad Autónoma?
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– ¿Qué tipo de investigaciones llevan a cabo y con qué finalidades?

Palacio del Parlamento, 2 de febrero de 2017
Jean Castel Sucarrat, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
compliment de les intercomunicacions amb el Govern d’Espanya
311-00639/11

ANUNCI: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 49641 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 03.02.2017

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Según informaciones aparecidas en prensa en los últimos días, un Mosso d’Es-
quadra fue interceptado el pasado sábado 28 de enero de 2017 en Madrid por Agen-
tes del Grupo de intervención de la Policía Nacional, mientras realizaba labores de 
Inteligencia en la manifestación legalmente autorizada que tuvo lugar ese día a raíz 
de la sentencia de los acusados por el episodio del Centre Cultural Blanquerna. El 
detenido asegura que sus superiores jerárquicos, es decir sus Jefes del Cuerpo de 
Mossos d’Esquadra, le habían autorizado para hacer dichas investigaciones, y que 
el Departament d’Interior de la Generalitat también estaba al corriente. Las mismas 
informaciones indican que había más Mossos con él haciendo fotografías, pero al 
ver como la Policía Nacional interceptaba al Mosso se marcharon del lugar rápida-
mente sin poder ser identificados. Según este medio, fuentes de los Mossos d’Esqua-
dra aseguran que no estaban al corriente de la acción del detenido y que el Mosso 
actuó por su cuenta al fotografiar a los manifestantes y Policías. El mismo día apa-
reció otra noticia en otro medio que aseguraba que el Agente detenido en Madrid 
había sido suspendido de sus funciones.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cómo cumple el Govern con las intercomunicaciones oportunas dentro del 

ámbito de las competencias entre las CCAA y el Gobierno de España?

Palacio del Parlamento, 2 de febrero de 2017
Jean Castel Sucarrat, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
del desplaçament i les dietes de l’agent dels Mossos d’Esquadra 
interceptat pel Grup d’Intervenció de la Policia Nacional en la 
manifestació del 28 de gener de 2017 a Madrid
311-00640/11

ANUNCI: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 49642 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 03.02.2017

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la si-
guiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
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Según informaciones aparecidas en prensa en los últimos días, un Mosso d’Es-
quadra fue interceptado el pasado sábado 28 de enero de 2017 en Madrid por Agen-
tes del Grupo de intervención de la Policía Nacional, mientras realizaba labores de 
Inteligencia en la manifestación legalmente autorizada que tuvo lugar ese día a raíz 
de la sentencia de los acusados por el episodio del Centre Cultural Blanquerna. El 
detenido asegura que sus superiores jerárquicos, es decir sus Jefes del Cuerpo de 
Mossos d’Esquadra, le habían autorizado para hacer dichas investigaciones, y que 
el Departament d’Interior de la Generalitat también estaba al corriente. Las mismas 
informaciones indican que había más Mossos con él haciendo fotografías, pero al 
ver como la Policía Nacional interceptaba al Mosso se marcharon del lugar rápida-
mente sin poder ser identificados. Según este medio, fuentes de los Mossos d’Esqua-
dra aseguran que no estaban al corriente de la acción del detenido y que el Mosso 
actuó por su cuenta al fotografiar a los manifestantes y Policías. El mismo día apa-
reció otra noticia en otro medio que aseguraba que el Agente detenido en Madrid 
había sido suspendido de sus funciones.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué coste ha supuesto, en concepto de desplazamientos y dietas, las labores 

de este agente?

Palacio del Parlamento, 2 de febrero de 2017
Jean Castel Sucarrat, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
partida pressupostària en què es computa el cost del desplaçament 
i les dietes de l’agent dels Mossos d’Esquadra interceptat pel Grup 
d’Intervenció de la Policia Nacional en la manifestació del 28 de 
gener de 2017 a Madrid
311-00641/11

ANUNCI: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 49643 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 03.02.2017

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Según informaciones aparecidas en prensa en los últimos días, un Mosso d’Es-
quadra fue interceptado el pasado sábado 28 de enero de 2017 en Madrid por Agen-
tes del Grupo de intervención de la Policía Nacional, mientras realizaba labores de 
Inteligencia en la manifestación legalmente autorizada que tuvo lugar ese día a raíz 
de la sentencia de los acusados por el episodio del Centre Cultural Blanquerna. El 
detenido asegura que sus superiores jerárquicos, es decir sus Jefes del Cuerpo de 
Mossos d’Esquadra, le habían autorizado para hacer dichas investigaciones, y que el 
Departament d’Interior de la Generalitat también estaba al corriente.

Las mismas informaciones indican que había más Mossos con él haciendo foto-
grafías, pero al ver como la Policía Nacional interceptaba al Mosso se marcharon 
del lugar rápidamente sin poder ser identificados. Según este medio, fuentes de los 
Mossos d’Esquadra aseguran que no estaban al corriente de la acción del detenido y 
que el Mosso actuó por su cuenta al fotografiar a los manifestantes y Policías.

El mismo día apareció otra noticia en otro medio que aseguraba que el Agente 
detenido en Madrid había sido suspendido de sus funciones.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿A qué partida presupuestaria se imputan estos pagos y cómo se justifican?
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– ¿Cómo se identifica el concepto y se justifica cada partida de gastos en con-
cepto de desplazamientos y dietas de estas operaciones fuera de nuestra comunidad 
autónoma?

Palacio del Parlamento, 2 de febrero de 2017
Jean Castel Sucarrat, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
ordres concretes rebudes per l’agent dels Mossos d’Esquadra 
interceptat pel Grup d’Intervenció de la Policia Nacional en la 
manifestació del 28 de gener de 2017 a Madrid
311-00642/11

ANUNCI: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 49644 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 03.02.2017

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Según informaciones aparecidas en prensa en los últimos días, un Mosso d’Es-
quadra fue interceptado el pasado sábado 28 de enero de 2017 en Madrid por Agen-
tes del Grupo de intervención de la Policía Nacional, mientras realizaba labores de 
Inteligencia en la manifestación legalmente autorizada que tuvo lugar ese día a raíz 
de la sentencia de los acusados por el episodio del Centre Cultural Blanquerna. El 
detenido asegura que sus superiores jerárquicos, es decir sus Jefes del Cuerpo de 
Mossos d’Esquadra, le habían autorizado para hacer dichas investigaciones, y que 
el Departament d’Interior de la Generalitat también estaba al corriente. Las mismas 
informaciones indican que había más Mossos con él haciendo fotografías, pero al 
ver como la Policía Nacional interceptaba al Mosso se marcharon del lugar rápida-
mente sin poder ser identificados. Según este medio, fuentes de los Mossos d’Esqua-
dra aseguran que no estaban al corriente de la acción del detenido y que el Mosso 
actuó por su cuenta al fotografiar a los manifestantes y Policías. El mismo día apa-
reció otra noticia en otro medio que aseguraba que el Agente detenido en Madrid 
había sido suspendido de sus funciones.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué órdenes concretas recibió este agente?

Palacio del Parlamento, 2 de febrero de 2017
Jean Castel Sucarrat, diputado GP C’s
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3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera de 
facilitar les dades del posicionament dels trens i de l’operativa del 
servei de rodalia per Adif
314-07797/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 49006 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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: 
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat a l’empresa Sopra Steria 

España, SAU el contracte de serveis per a l’assistència tècnica per al seguiment del 
posicionament dels trens en temps real i recollida de dades de l’operativa del servei 
de Rodalies de Catalunya.

– Considera el Govern que Adif no facilitava les dades amb temps i forma al Go-
vern de la Gencat, titular de la gestió del servei?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2017 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fiabilitat de les 
dades del posicionament dels trens i de l’operativa del servei de 
rodalia facilitades per Adif
314-07798/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 49007 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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: 
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat a l’empresa Sopra Steria 

España, SAU el contracte de serveis per a l’assistència tècnica per al seguiment del 
posicionament dels trens en temps real i recollida de dades de l’operativa del servei 
de Rodalies de Catalunya.

– Considera el Govern que les dades facilitades a l’APP d’Adif no són fiables, són 
incomplertes i no donen resposta a les necessitats de la ciutadania?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2017 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contractació 
de l’empresa Sopra Steria España per a facilitar les dades del 
posicionament dels trens i de l’operativa del servei de rodalia
314-07799/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 49008 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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: 
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat a l’empresa Sopra Steria 

España, SAU el contracte de serveis per a l’assistència tècnica per al seguiment del 
posicionament dels trens en temps real i recollida de dades de l’operativa del servei 
de Rodalies de Catalunya.

– Quins beneficis tindrà per a la ciutadania i els govern que gestiona els serveis 
de rodalies de Catalunya la contractació d’aquest nou servei?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2017 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada del 
contracte de l’empresa Sopra Steria España per a facilitar les dades 
del posicionament dels trens i de l’operativa del servei de rodalia
314-07800/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 49009 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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: 
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat a l’empresa Sopra Steria 

España, SAU el contracte de serveis per a l’assistència tècnica per al seguiment del 
posicionament dels trens en temps real i recollida de dades de l’operativa del servei 
de Rodalies de Catalunya.

– Si la legislatura té una durada prevista de 18 mesos més o menys conside-
ren ètic contractar un servei per un període de 24 mesos (prorrogables a 24 més) a 
comptar des de gener de 2017, que obliga el futur govern?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2017 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fundacions que 
han rebut subvencions públiques del Departament de la Presidència 
en el període 2010-2016
314-07801/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 49200 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la relació de fundacions que han rebut subvencions públiques del De-

partament de la Presidència, indicant l’import i el concepte per cadascun dels anys 
del període 2010-2016?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fundacions 
que han rebut subvencions públiques del Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda en el període 2010-2016
314-07802/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 49201 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la relació de fundacions que han rebut subvencions públiques del De-

partament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, indicant l’import i el con-
cepte per cadascun dels anys del període 2010-2016?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fundacions que 
han rebut subvencions públiques del Departament d’Afers i Relacions 
Institucionals i Exteriors i Transparència en el període 2010-2016
314-07803/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 49202 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la relació de fundacions que han rebut subvencions públiques del De-

partament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, indicant 
l’import i el concepte per cadascun dels anys del període 2010-2016?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fundacions que 
han rebut subvencions públiques del Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge en el període 2010-2016
314-07804/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 49203 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la relació de fundacions que han rebut subvencions públiques del De-

partament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, indicant l’import 
i el concepte per cadascun dels anys del període 2010-2016?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fundacions que 
han rebut subvencions públiques del Departament d’Ensenyament en 
el període 2010-2016
314-07805/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 49204 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la relació de fundacions que han rebut subvencions públiques del De-

partament d’Ensenyament, indicant l’import i el concepte per cadascun dels anys 
del període 2010-2016?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fundacions que 
han rebut subvencions públiques del Departament de Salut en el 
període 2010-2016
314-07806/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 49205 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la relació de fundacions que han rebut subvencions públiques del De-

partament de Salut, indicant l’import i el concepte per cadascun dels anys del pe-
ríode 2010-2016?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fundacions que 
han rebut subvencions públiques del Departament d’Interior en el 
període 2010-2016
314-07807/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 49206 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la relació de fundacions que han rebut subvencions públiques del De-

partament d’Interior, indicant l’import i el concepte per cadascun dels anys del pe-
ríode 2010-2016?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fundacions  
que han rebut subvencions públiques del Departament de Territori  
i Sostenibilitat en el període 2010-2016
314-07808/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 49207 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la relació de fundacions que han rebut subvencions públiques del De-

partament de Territori i Sostenibilitat, indicant l’import i el concepte per cadascun 
dels anys del període 2010-2016?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fundacions que 
han rebut subvencions públiques del Departament de Cultura en el 
període 2010-2016
314-07809/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 49208 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la relació de fundacions que han rebut subvencions públiques del De-

partament de Cultura, indicant l’import i el concepte per cadascun dels anys del pe-
ríode 2010-2016?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fundacions que 
han rebut subvencions públiques del Departament de Justícia en el 
període 2010-2016
314-07810/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 49209 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la relació de fundacions que han rebut subvencions públiques del De-

partament de Justícia, indicant l’import i el concepte per cadascun dels anys del pe-
ríode 2010-2016?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fundacions que 
han rebut subvencions públiques del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies en el període 2010-2016
314-07811/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 49210 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la relació de fundacions que han rebut subvencions públiques del De-

partament de Treball, Afers Socials i Famílies, indicant l’import i el concepte per 
cadascun dels anys del període 2010-2016?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fundacions  
que han rebut subvencions públiques del Departament d’Empresa  
i Coneixement en el període 2010-2016
314-07812/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 49211 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la relació de fundacions que han rebut subvencions públiques del De-

partament d’Empresa i Coneixement, indicant l’import i el concepte per cadascun 
dels anys del període 2010-2016?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les fundacions que 
han rebut subvencions públiques del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació en el període 2010-2016
314-07813/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 49212 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la relació de fundacions que han rebut subvencions públiques del 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, indicant l’import i el 
concepte per cadascun dels anys del període 2010-2016?

Palau del Parlament, 30 de gener de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les 
quals el Departament d’Interior va autoritzar els Mossos d’Esquadra 
a fer unes investigacions el 28 de gener de 2017 a Madrid i sobre 
les mesures de coordinació i col·laboració que pensa adoptar el 
Departament amb altres cossos de seguretat de l’Estat
314-07814/11

FORMULACIÓ: CARLOS SÁNCHEZ MARTÍN, DEL GP C’S

Reg. 49214 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Sánchez Martín, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Según informaciones aparecidas en prensa en los últimos días, un Mosso d’Es-
quadra fue interceptado el pasado sábado 28 de enero de 2017 en Madrid por Agen-
tes del Grupo de intervención de la Policía Nacional, mientras realizaba labores de 
Inteligencia en la manifestación legalmente autorizada que tuvo lugar ese día a raíz 
de la sentencia de los acusados por el episodio del centre Cultural Blanquerna. El 
detenido asegura que sus superiores jerárquicos, es decir sus Jefes del Cuerpo de 
Mossos d’Esquadra, le habían autorizado para hacer dichas investigaciones, y que el 
Departament d’Interior de la Generalitat también estaba al corriente.

Las mismas informaciones indican que había más Mossos con él haciendo foto-
grafías, pero al ver como la Policía Nacional interceptaba al Mosso se marcharon 
del lugar rápidamente sin poder ser identificados. Según este medio, fuentes de los 
Mossos d’Esquadra aseguran que no estaban al corriente de la acción del detenido y 
que el Mosso actuó por su cuenta al fotografiar a los manifestantes y Policías.

El mismo día apareció otra noticia en otro medio que aseguraba que el Agente 
detenido en Madrid había sido suspendido de sus funciones.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En caso de ser cierta esta noticia, 
– ¿Por qué el Departament d’Interior autorizó dichas investigaciones, apartándo-

se de lo establecido legalmente en cuanto a medidas de cooperación y colaboración 
con las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes?

– ¿Qué medidas de coordinación y colaboración con otros cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado piensa adoptar el Departament d’Interior, para evitar que epi-
sodios como éste vuelvan a repetirse?

Palacio del Parlamento, 31 de enero de 2017 
Carlos Sánchez Martín, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la certesa que 
l’agent del Cos de Mossos d’Esquadra detingut a Madrid el 28 de 
gener de 2017 actués per ordre del Departament d’Interior
314-07815/11

FORMULACIÓ: CARLOS SÁNCHEZ MARTÍN, DEL GP C’S

Reg. 49215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Sánchez Martín, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Según informaciones aparecidas en prensa en los últimos días, un Mosso d’Es-
quadra fue interceptado el pasado sábado 28 de enero de 2017 en Madrid por Agen-
tes del Grupo de intervención de la Policía Nacional, mientras realizaba labores de 
Inteligencia en la manifestación legalmente autorizada que tuvo lugar ese día a raíz 
de la sentencia de los acusados por el episodio del Centre Cultural Blanquera. El 
detenido asegura que sus superiores jerárquicos, es decir sus Jefes del Cuerpo de 
Mossos d’Esquadra, le habían autorizado para hacer dichas investigaciones, y que el 
Departament d’Interior de la Generalitat también estaba al corriente.

Las mismas informaciones indican que había más Mossos con él haciendo foto-
grafías, pero al ver como la Policía Nacional interceptaba al Mosso se marcharon 
del lugar rápidamente sin poder ser identificados. Según este medio, fuentes de los 
Mossos d’Esquadra aseguran que no estaban al corriente de la acción del detenido y 
que el Mosso actuó por su cuenta al fotografiar a los manifestantes y Policías.

El mismo día apareció otra noticia en otro medio que aseguraba que el Agente 
detenido en Madrid había sido suspendido de sus funciones.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Es cierto que este Agente del CME actuaba por orden del Departament d’In-

terior?
En caso afirmativo, 
– ¿Quién dio la orden para tal operación?
– ¿Qué unidad se encargó de realizar la operación?
– ¿Cuantos agentes se desplazaron para la operación?
– ¿Cuál era el objetivo de la citada operación?
– ¿Por qué no se utilizaron los enlaces que tiene los Mossos en Madrid para re-

alizar esta operación?
– ¿Por qué no informaron a través de los enlaces que tiene la PGME en Madrid 

al resto de Cuerpos Policiales de la operación?
– ¿Este agente iba solo o con más compañeros?
Si no es cierto que el Mosso tuviera autorización de sus superiores para realizar 

la citada operación, 
– ¿Qué medidas se han tomado contra este agente o grupo de Agentes?
– ¿Es cierto que se le ha suspendido de sus funciones?

Palacio del Parlamento, 31 de enero de 2017 
Carlos Sánchez Martín, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’actuacions fetes per la Inspecció de Treball en l’edificació  
i rehabilitació d’edificis el 2016
314-07816/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 49290 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes actuacions ha fet la Inspecció de Treball de Catalunya en l’edificació 

i rehabilitació d’edificis durant l’any 2016?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2017 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’actuacions fetes per la Inspecció de Treball en el sector  
de l’hoteleria el 2016
314-07817/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 49291 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes actuacions ha fet la Inspecció de Treball de Catalunya en el sector de 

l’hostaleria durant l’any 2016? Quantes d’aquestes en hotels?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2017 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reunions del Consorci de la Inspecció de Treball i Seguretat Social  
de Catalunya fins al 2016
314-07818/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 49292 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quantes reunions ha tingut el Consorci de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social de Catalunya des de la seva constitució fins l’any 2016, desglossat per anys?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2017 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions amb 
relació a l’accident que es va produir a l’Hotel Princesa Sofia el 27 de 
gener de 2017
314-07819/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 49293 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins actuacions ha realitzat el Govern respecte a l’accident que va tenir lloc 

a l’Hotel Princesa Sofia el 27 de gener de 2017?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2017 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
planificades per a controlar la legalitat dels processos de 
subcontractació
314-07820/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 49294 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions ha planificat el Govern per controlar la legalitat dels processos 

de subcontractació?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2017 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
adoptades per a combatre l’accidentalitat en el sector de la 
construcció
314-07821/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 49295 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures ha posat en marxa el Govern per tal de combatre la sinistrali-

tat al sector de la construcció?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2017 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la constitució d’una 
mesa sectorial de la construcció que tingui la prevenció dels riscos 
laborals com a prioritat
314-07822/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 49296 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern té previst constituir una mesa sectorial de la construcció en la qual 

la prevenció dels riscos laborals sigui un dels temes prioritaris, tal com demanen 
els sindicats?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2017 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actes 
aixecades i executades per la Inspecció de Treball el 2014, el 2015  
i el 2016
314-07823/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 49297 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quin és el nombre d’actes aixecades i actes executades per la Inspecció de Tre-
ball de Catalunya els anys 2014, 2015 i 2016?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2017 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio d’inspectors 
per treballador en el període 2010-2016
314-07824/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 49298 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat la ràtio d’inspectors per treballador/a a Catalunya per cadascun 

dels anys del període 2010-2016?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2017 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació inicial 
dels docents
314-07825/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP SOC

Reg. 49299 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Poden informar el Departament d’Ensenyament i la Secretaria d’Universitats 

de quina manera pensen repensar, si és el cas, la formació inicial dels docents tant 
pel que fa als criteris d’accés com a la durada dels estudis i el contingut, les pràcti-
ques o la didàctica a les universitats?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, Alícia Romero Llano, diputades GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions del 
debat sobre el Programa de millora i innovació de la formació de 
mestres
314-07826/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP SOC

Reg. 49300 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Poden informar el Departament d’Ensenyament i la Secretaria d’Universitats 

de les conclusions del debat sobre el Programa de millora i innovació de la formació 
de mestres (MIF) i del pla d’acció que preveuen elaborar i anunciar?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, Alícia Romero Llano, diputades GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació de 
representants de la comunitat educativa en l’elaboració del Programa 
de millora i innovació de la formació de mestres
314-07827/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP SOC

Reg. 49301 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Hi ha hagut participació de representants diversos de la comunitat educativa en 

l’elaboració del Programa de millora i innovació de la formació de mestres (MIF) 
i del pla d’acció que preveuen elaborar i anunciar? Tenen previst donar a conèixer 
aquestes conclusions a la comunitat educativa i al Parlament de Catalunya, prèvia 
elaboració del pla d’acció?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, Alícia Romero Llano, diputades GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst 
en el Programa de millora i innovació de la formació de mestres
314-07828/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP SOC

Reg. 49302 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quin calendari preveuen en el Programa de millora i innovació de la formació 

de mestres (MIF) i el corresponent pla d’acció? En quin curs universitari tenen pre-
vist començar a aplicar canvis en els cursos de formació inicial dels docents?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, Alícia Romero Llano, diputades GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el millorament de la 
formació permanent dels professors
314-07829/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP SOC

Reg. 49303 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Tenen previst el Departament d’Ensenyament i la Secretaria d’Universitats mi-

llorar la formació permanent del professorat i ampliar-ne l’oferta? Quines millores 
preveuen introduir, si és el cas?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, Alícia Romero Llano, diputades GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de la 
ràtio d’alumnes per aula a l’Escola Marcel·lí Domingo, de Roquetes 
(Baix Ebre)
314-07830/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 49304 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

A l’Escola Marcel·lí Domingo de Roquetes (Baix Ebre) s’ha sumat, a les retalla-
des generalitzades dels últims cursos, la pèrdua de la meitat del professorat de suport 
lingüístic, i la supressió al centre d’una línia de 3er de primària, fet que ha suposat 
alhora l’increment de la ràtio a 27 alumnes per aula. L’AMPA de l’escola ha recollit 
i entregat ja més de 600 signatures demanant al Departament d’Ensenyament que es 
limiti a 25 el nombre d’alumnes per classe, o bé s’augmenti els recursos docents al 
grup afectat, i ha convocat reunions massives de tots els pares i les mares dels alum-
nes del centre, durant les quals s’ha decidit igualment exigir més recursos per l’aula 
d’informàtica, que té segons ells un estat precari, així com reduir els temps d’espera 
per rebre les valoracions de l’EAP, l’equip d’assessorament i orientació psicopeda-
gògica, que superen ara mateix els 4 mesos.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Avala la directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament l’apujada de la ràtio 

que es produeix com a resultat de les últimes decisions preses?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, Carles Castillo Rosique, diputats GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta a la 
recollida de signatures de l’associació de mares i pares de l’Escola 
Marcel·lí Domingo, de Roquetes (Baix Ebre)
314-07831/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 49305 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

A l’Escola Marcel·lí Domingo de Roquetes (Baix Ebre) s’ha sumat, a les retalla-
des generalitzades dels últims cursos, la pèrdua de la meitat del professorat de suport 
lingüístic, i la supressió al centre d’una línia de 3er de primària, fet que ha suposat 
alhora l’increment de la ràtio a 27 alumnes per aula. L’AMPA de l’escola ha recollit 
i entregat ja més de 600 signatures demanant al Departament d’Ensenyament que es 
limiti a 25 el nombre d’alumnes per classe, o bé s’augmenti els recursos docents al 
grup afectat, i ha convocat reunions massives de tots els pares i les mares dels alum-
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nes del centre, durant les quals s’ha decidit igualment exigir més recursos per l’aula 
d’informàtica, que té segons ells un estat precari, així com reduir els temps d’espera 
per rebre les valoracions de l’EAP, l’equip d’assessorament i orientació psicopeda-
gògica, que superen ara mateix els 4 mesos.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina resposta planteja donar el Departament d’Ensenyament davant la reco-

llida de més de mig miler de signatures per part dels pares i mares afectades?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, Carles Castillo Rosique, diputats GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament 
d’Ensenyament prendrà cap decisió per a disminuir la ràtio d’alumnes 
per aula a l’Escola Marcel·lí Domingo, de Roquetes (Baix Ebre)
314-07832/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 49306 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

A l’Escola Marcel·lí Domingo de Roquetes (Baix Ebre) s’ha sumat, a les retalla-
des generalitzades dels últims cursos, la pèrdua de la meitat del professorat de suport 
lingüístic, i la supressió al centre d’una línia de 3er de primària, fet que ha suposat 
alhora l’increment de la ràtio a 27 alumnes per aula. L’AMPA de l’escola ha recollit 
i entregat ja més de 600 signatures demanant al Departament d’Ensenyament que es 
limiti a 25 el nombre d’alumnes per classe, o bé s’augmenti els recursos docents al 
grup afectat, i ha convocat reunions massives de tots els pares i les mares dels alum-
nes del centre, durant les quals s’ha decidit igualment exigir més recursos per l’aula 
d’informàtica, que té segons ells un estat precari, així com reduir els temps d’espera 
per rebre les valoracions de l’EAP, l’equip d’assessorament i orientació psicopeda-
gògica, que superen ara mateix els 4 mesos.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Prendrà cap nova decisió el Departament per tal de tirar enrere l’apujada de 

la ràtio?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, Carles Castillo Rosique, diputats GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de 
l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües maternes als alumnes 
d’origen estranger
314-07833/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 49307 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Pot informar el Departament d’Ensenyament de com garanteix, si és que ho fa, 

l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües maternes d’origen estranger de l’alumnat 
escolaritzat a Catalunya?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si té cap conveni 
per a fomentar l’aprenentatge de les llengües maternes dels alumnes 
d’origen estranger
314-07834/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 49308 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té el Departament d’Ensenyament algun conveni amb alguna entitat per a fo-

mentar l’aprenentatge de llengües com poden ser l’àrab, l’amazic, el tagàlog o l’ur-
dú entre l’alumnat escolaritzat a Catalunya que té llengües com a llengua materna?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la importància de 
preservar el coneixement de les llengües maternes dels alumnes 
d’origen estranger
314-07835/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 49309 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina consideració fa el Departament d’Ensenyament sobre la importància de 

preservar el coneixement de llengües estrangeres com poden ser l’àrab, l’amazic, el 
tagàlog o l’urdú per part de l’alumnat escolaritzat a Catalunya que les té com a llen-
gua materna? quins recursos materials i humans destinen a l’ensenyament d’aques-
tes llengües?

Palau del Parlament, 11 de gener de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comparació del 
Partit Popular amb partits feixistes feta per un agent dels Mossos 
d’Esquadra
314-07836/11

FORMULACIÓ: ALBERTO VILLAGRASA GIL, DEL GP PPC

Reg. 49314 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Alberto Villagrasa Gil, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-

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

El coordinador de la Sectorial de l’Assemblea Nacional Catalana «Mossos per la 
Independència» i agent del Cos dels Mossos d’Esquadra, a través de la seva xarxa 
social Twitter, ha manifestat el següent: 

«A Alemanya es va prohibir el Partit Nazi, a Itàlia el de Mussolini. A Espanya, 
el Franquisme va evolucionar a #AlianzaPopular i després al @PPopular».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Com valora el Govern que un membre del Cos dels Mossos d’Esquadra a través 

d’una xarxa social compari el Partit Popular amb partits feixistes?
– Considera el Govern compatible l’afirmació d’aquest agent dels Mossos d’Es-

quadra amb les funcions que com agent de l’autoritat té atribuïdes?
– Creu el Govern que aquest tipus de missatges en les xarxes socials fets per 

agents dels Mossos d’Esquadra que atempten clarament contra una part de la socie-
tat beneficia a la imatge pública del Cos dels Mossos d’Esquadra?

– Té previst el Govern iniciar algun tipus d’actuació arrel que un membre del 
Cos dels Mossos d’Esquadra a través d’una xarxa social compari el Partit Popular 
amb partits feixistes?

– Preveu el Govern actuar contra la sectorial de l’ANC dels Mossos d’Esquadra 
que utilitza en les seves xarxes social l’escut i el nom de la Policia de la Generalitat 
perjudicant la bona imatge pública del Cos?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2017 
Alberto Villagrasa Gil, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex de 
sinistralitat laboral dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra del 
2011 ençà
314-07837/11

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP C’S

Reg. 49381 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat l’índex de sinistralitat laboral dels agents del Cos de Mossos 

d’Esquadra des de l’any 2011? Es demana estadística desglossada per tipus d’acci-
dent.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2017 
Matías Alonso Ruiz, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex de 
sinistralitat laboral dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra  
pel que fa als casos de suïcidi del 2011 ençà
314-07838/11

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP C’S

Reg. 49382 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat l’índex de sinistralitat laboral dels agents del Cos de Mossos 

d’Esquadra des de l’any 2011? Es demana indicació específica que inclogui estadís-
tiques sobre els casos de suïcidis i els intents de suïcidi.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2017 
Matías Alonso Ruiz, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els caps regionals 
de Tarragona i de les Terres de l’Ebre del Cos d’Agents Rurals tenen 
una sobrecàrrega de feina
314-07839/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 49457 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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-
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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: 
El DARP va aplicar la sentència del TSJC en el sentit de declarar nuls de ple 

dret els nomenaments amb propietat de plaça d’11 comandaments al Cos d’Agents 
Rurals, el motiu d’aquesta sentència, resultat d’una denúncia del Colegio Oficial de 
Ingenieros de Montes de Madrid, era perquè havien assumit el càrrec de Cap d’Àrea 
Bàsica o Cap Regional sense tenir la corresponent titulació que exigeix la llei del 
Cos d’Agents Rurals de 2003.

Amb aquestes destitucions, la gestió de comarques com les de del Baix Camp 
i Priorat s’han traslladat al Cap Regional de Tarragona i les comarques del Ribera 
d’Ebre i Baix Ebre sobrecauen sobre el Cap Regional de Terres de l’Ebre.

– Considera el DARP, que aquesta distribució suposa una sobrecàrrega de feina?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2017 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els caps d’àrea del 
Cos d’Agents Rurals que gestionen les comarques del Baix Camp, el 
Priorat, la Ribera d’Ebre i el Baix Ebre
314-07840/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 49458 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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: 
El DARP va aplicar la sentència del TSJC en el sentit de declarar nuls de ple 

dret els nomenaments amb propietat de plaça d’11 comandaments al Cos d’Agents 
Rurals, el motiu d’aquesta sentència, resultat d’una denúncia del Colegio Oficial de 
Ingenieros de Montes de Madrid, era perquè havien assumit el càrrec de Cap d’Àrea 
Bàsica o Cap Regional sense tenir la corresponent titulació que exigeix la llei del 
Cos d’Agents Rurals de 2003.

Amb aquestes destitucions, la gestió de comarques com les del Baix Camp i 
Priorat s’han traslladat al Cap Regional de Tarragona i les comarques del Ribera 
d’Ebre i Baix Ebre sobrecauen sobre el Cap Regional de Terres de l’Ebre.

– Aquests encàrrecs tenen legalment una durada màxima de 6 mesos, i el termini 
va acabar el novembre del 2016. Quins caps d’àrea gestionen actualment aquestes 
quatre comarques?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2017
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per 
a resoldre la manca de places al Cos d’Agents Rurals
314-07841/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 49459 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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: 
El DARP va aplicar la sentència del TSJC en el sentit de declarar nuls de ple 

dret els nomenaments amb propietat de plaça d’11 comandaments al Cos d’Agents 
Rurals, el motiu d’aquesta sentència, resultat d’una denúncia del Colegio Oficial de 
Ingenieros de Montes de Madrid, era perquè havien assumit el càrrec de Cap d’Àrea 
Bàsica o Cap Regional sense tenir la corresponent titulació que exigeix la llei del 
Cos d’Agents Rurals de 2003.

Amb aquestes destitucions, la gestió de comarques com les del Baix Camp i 
Priorat s’han traslladat al Cap Regional de Tarragona i les comarques del Ribera 
d’Ebre i Baix Ebre sobrecauen sobre el Cap Regional de Terres de l’Ebre.

– Quan preveu el DARP resoldre aquesta situació de mancança de 11 places al 
Cos d’Agents Rurals?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2017
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri per a 
retornar responsabilitats d’unes places de gestió del Cos d’Agents 
Rurals
314-07842/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 49460 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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: 
El DARP va aplicar la sentència del TSJC en el sentit de declarar nuls de ple 

dret els nomenaments amb propietat de plaça d’11 comandaments al Cos d’Agents 
Rurals, el motiu d’aquesta sentència, resultat d’una denúncia del Colegio Oficial de 
Ingenieros de Montes de Madrid, era perquè havien assumit el càrrec de Cap d’Àrea 
Bàsica o Cap Regional sense tenir la corresponent titulació que exigeix la llei del 
Cos d’Agents Rurals de 2003. Però posteriorment, quasi de forma immediata, es va 
retornar aquestes responsabilitats a les mateixes persones, 7 en concret, de forma 
provisional exceptuant 4 alguns casos.
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– Sota quins criteris, el DARP va atorgar el retorn d’algunes places i d’altres no?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2017
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals hi ha agents rurals que ocupen càrrecs de comandament sense 
tenir la titulació exigida
314-07843/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 49461 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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: 
El Departament d’Agricultura va aplicar la sentència del TSJC en el sentit de 

declarar nuls de ple dret els nomenaments amb propietat de plaça d’11 comanda-
ments al Cos d’Agents Rurals, el motiu d’aquesta sentència, resultat d’una denúncia 
del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Madrid, era perquè havien assumit 
el càrrec de Cap d’Àrea Bàsica o Cap Regional sense tenir la corresponent titulació 
que exigeix la llei del Cos d’Agents Rurals de 2003. Però posteriorment, quasi de 
forma immediata, es va retornar aquestes responsabilitats a les mateixes persones, 
7 en concret, de forma provisional exceptuant 4 casos.

– Per què hi ha agents que tot i no tenir la titulació ocupen novament el càrrec de 
comandament desprès de l’aplicació de la sentència?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2017 

Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
cartilles per metge i sobre la situació dels serveis de pediatria
314-07844/11

FORMULACIÓ: MIREIA BOYA E BUSQUET, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CUP-CC

Reg. 49609 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
1. Quina és la pressió assistencial de les comarques de Catalunya?
2. És a dir, quants habitants li toquen a cada metge o bé quantes cartilles? (des-

glossat per comarques)
3. Quina és la xifra recomanable?
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4. Hi ha un màxim de cartilles per metge establert per llei?
5. Si és així, quin és?
6. Quina és la situació dels serveis de pediatria als CAP, CUAP i Hospitals de 

Catalunya?
7. Quina quantitat de nens toca per pediatre?
8. Quants nens hi ha per pediatre als CAP de Vilafranca?
9. Quants pediatres hi ha a cada CAP de Vilafranca?
10. Hi ha baixes de metges pediatres no cobertes als CAP de Vilafranca?
11. Hauria d’haver-hi un pediatre de guàrdia a cada CAP?
12. És o no obligatori?
13. Quins serveis hi ha a cada un dels dos ambulatoris de Vilafranca?
14. Quants treballadors, desglossats per ambulatori i especialitat (personal sani-

tari i administratiu –metges, auxiliars, infermeres, administratius, etc.-) treballen a 
cada unitat/especialitat dels ambulatoris de Vilafranca?

15. És necessari que hi hagi un ambulatori per cada 25.000 habitants? Si és així, 
amb quin personal mínim hauria d’estar dotat cada ambulatori?

16. Hi ha hagut jubilacions entre el personal sanitari als ambulatoris de Vilafran-
ca (metges i infermeres) i no s’han cobert?

17. Si és així, de quina quantitat estem parlant?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2017 
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta, 

GP CUP-CC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalitat de 
la informació que arreplegava l’agent dels Mossos d’Esquadra 
interceptat pel Grup d’Intervenció de la Policia Nacional en la 
manifestació del 28 de gener de 2017 a Madrid
314-07845/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 49632 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

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

Según informaciones aparecidas en prensa en los últimos días, un Mosso d’Es-
quadra fue interceptado el pasado sábado 28 de enero de 2017 en Madrid por Agen-
tes del Grupo de intervención de la Policía Nacional, mientras realizaba labores de 
Inteligencia en la manifestación legalmente autorizada que tuvo lugar ese día a raíz 
de la sentencia de los acusados por el episodio del Centre Cultural Blanquerna. El 
detenido asegura que sus superiores jerárquicos, es decir sus Jefes del Cuerpo de 
Mossos d’Esquadra, le habían autorizado para hacer dichas investigaciones, y que el 
Departament d’Interior de la Generalitat también estaba al corriente.

Las mismas informaciones indican que había más Mossos con él haciendo foto-
grafías, pero al ver como la Policía Nacional interceptaba al Mosso se marcharon 
del lugar rápidamente sin poder ser identificados. Según este medio, fuentes de los 
Mossos d’Esquadra aseguran que no estaban al corriente de la acción del detenido 
y que el Mosso actuó por su cuenta al fotografiar a los manifestantes y Policías. El 
mismo día apareció otra noticia en otro medio que aseguraba que el Agente detenido 
en Madrid había sido suspendido de sus funciones.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– ¿Qué finalidad tenía la información que el agente identificado estaba recopilan-
do y en base a qué investigación?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2017 
Jean Castel Sucarrat, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents 
dels Mossos d’Esquadra que fan tasques de recopilació d’informació 
fora de Catalunya
314-07846/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 49633 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

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

Según informaciones aparecidas en prensa en los últimos días, un Mosso d’Es-
quadra fue interceptado el pasado sábado 28 de enero de 2017 en Madrid por Agen-
tes del Grupo de intervención de la Policía Nacional, mientras realizaba labores de 
Inteligencia en la manifestación legalmente autorizada que tuvo lugar ese día a raíz 
de la sentencia de los acusados por el episodio del Centre Cultural Blanquerna. El 
detenido asegura que sus superiores jerárquicos, es decir sus Jefes del Cuerpo de 
Mossos d’Esquadra, le habían autorizado para hacer dichas investigaciones, y que el 
Departament d’Interior de la Generalitat también estaba al corriente.

Las mismas informaciones indican que había más Mossos con él haciendo foto-
grafías, pero al ver como la Policía Nacional interceptaba al Mosso se marcharon 
del lugar rápidamente sin poder ser identificados. Según este medio, fuentes de los 
Mossos d’Esquadra aseguran que no estaban al corriente de la acción del detenido y 
que el Mosso actuó por su cuenta al fotografiar a los manifestantes y Policías.

El mismo día apareció otra noticia en otro medio que aseguraba que el Agente 
detenido en Madrid había sido suspendido de sus funciones.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Cuántos agentes se encuentran en labores similares en la actualidad fuera de 

nuestra Comunidad Autónoma?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2017 
Jean Castel Sucarrat, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus 
d’investigació i la finalitat de les tasques de recopilació d’informació 
que fan els agents dels Mossos d’Esquadra fora de Catalunya
314-07847/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 49634 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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Según informaciones aparecidas en prensa en los últimos días, un Mosso d’Es-
quadra fue interceptado el pasado sábado 28 de enero de 2017 en Madrid por Agen-
tes del Grupo de intervención de la Policía Nacional, mientras realizaba labores de 
Inteligencia en la manifestación legalmente autorizada que tuvo lugar ese día a raíz 
de la sentencia de los acusados por el episodio del Centre Cultural Blanquerna. El 
detenido asegura que sus superiores jerárquicos, es decir sus Jefes del Cuerpo de 
Mossos d’Esquadra, le habían autorizado para hacer dichas investigaciones, y que el 
Departament d’Interior de la Generalitat también estaba al corriente.

Las mismas informaciones indican que había más Mossos con él haciendo foto-
grafías, pero al ver como la Policía Nacional interceptaba al Mosso se marcharon 
del lugar rápidamente sin poder ser identificados. Según este medio, fuentes de los 
Mossos d’Esquadra aseguran que no estaban al corriente de la acción del detenido y 
que el Mosso actuó por su cuenta al fotografiar a los manifestantes y Policías.

El mismo día apareció otra noticia en otro medio que aseguraba que el Agente 
detenido en Madrid había sido suspendido de sus funciones.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Qué tipo de investigaciones llevan a cabo y con qué finalidades?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2017 
Jean Castel Sucarrat, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de les 
intercomunicacions amb el Govern d’Espanya
314-07848/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 49635 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

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

Según informaciones aparecidas en prensa en los últimos días, un Mosso d’Es-
quadra fue interceptado el pasado sábado 28 de enero de 2017 en Madrid por Agen-
tes del Grupo de intervención de la Policía Nacional, mientras realizaba labores de 
Inteligencia en la manifestación legalmente autorizada que tuvo lugar ese día a raíz 
de la sentencia de los acusados por el episodio del Centre Cultural Blanquerna. El 
detenido asegura que sus superiores jerárquicos, es decir sus Jefes del Cuerpo de 
Mossos d’Esquadra, le habían autorizado para hacer dichas investigaciones, y que el 
Departament d’Interior de la Generalitat también estaba al corriente.

Las mismas informaciones indican que había más Mossos con él haciendo foto-
grafías, pero al ver como la Policía Nacional interceptaba al Mosso se marcharon 
del lugar rápidamente sin poder ser identificados. Según este medio, fuentes de los 
Mossos d’Esquadra aseguran que no estaban al corriente de la acción del detenido 
y que el Mosso actuó por su cuenta al fotografiar a los manifestantes y Policías. El 
mismo día apareció otra noticia en otro medio que aseguraba que el Agente detenido 
en Madrid había sido suspendido de sus funciones.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– ¿Cómo cumple el Govern con las intercomunicaciones oportunas dentro del 
ámbito de las competencias entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno de 
España?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2017 
Jean Castel Sucarrat, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del 
desplaçament i les dietes de l’agent dels Mossos d’Esquadra 
interceptat pel Grup d’Intervenció de la Policia Nacional en la 
manifestació del 28 de gener de 2017 a Madrid
314-07849/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 49636 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

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

Según informaciones aparecidas en prensa en los últimos días, un Mosso d’Es-
quadra fue interceptado el pasado sábado 28 de enero de 2017 en Madrid por Agen-
tes del Grupo de intervención de la Policía Nacional, mientras realizaba labores de 
Inteligencia en la manifestación legalmente autorizada que tuvo lugar ese día a raíz 
de la sentencia de los acusados por el episodio del Centre Cultural Blanquerna. El 
detenido asegura que sus superiores jerárquicos, es decir sus Jefes del Cuerpo de 
Mossos d’Esquadra, le habían autorizado para hacer dichas investigaciones, y que el 
Departament d’Interior de la Generalitat también estaba al corriente.

Las mismas informaciones indican que había más Mossos con él haciendo foto-
grafías, pero al ver como la Policía Nacional interceptaba al Mosso se marcharon 
del lugar rápidamente sin poder ser identificados. Según este medio, fuentes de los 
Mossos d’Esquadra aseguran que no estaban al corriente de la acción del detenido 
y que el Mosso actuó por su cuenta al fotografiar a los manifestantes y Policías. El 
mismo día apareció otra noticia en otro medio que aseguraba que el Agente detenido 
en Madrid había sido suspendido de sus funciones.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Qué coste han supuesto, en concepto de desplazamientos y dietas, las labores 

de este agente?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2017 
Jean Castel Sucarrat, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida 
pressupostària en què es computa el cost del desplaçament i les 
dietes de l’agent dels Mossos d’Esquadra interceptat pel Grup 
d’Intervenció de la Policia Nacional en la manifestació del 28 de 
gener de 2017 a Madrid
314-07850/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 49637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

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

Según informaciones aparecidas en prensa en los últimos días, un Mosso d’Es-
quadra fue interceptado el pasado sábado 28 de enero de 2017 en Madrid por Agen-
tes del Grupo de intervención de la Policía Nacional, mientras realizaba labores de 
Inteligencia en la manifestación legalmente autorizada que tuvo lugar ese día a raíz 
de la sentencia de los acusados por el episodio del Centre Cultural Blanquerna. El 
detenido asegura que sus superiores jerárquicos, es decir sus Jefes del Cuerpo de 
Mossos d’Esquadra, le habían autorizado para hacer dichas investigaciones, y que el 
Departament d’Interior de la Generalitat también estaba al corriente.

Las mismas informaciones indican que había más Mossos con él haciendo foto-
grafías, pero al ver como la Policía Nacional interceptaba al Mosso se marcharon 
del lugar rápidamente sin poder ser identificados. Según este medio, fuentes de los 
Mossos d’Esquadra aseguran que no estaban al corriente de la acción del detenido y 
que el Mosso actuó por su cuenta al fotografiar a los manifestantes y Policías.

El mismo día apareció otra noticia en otro medio que aseguraba que el Agente 
detenido en Madrid había sido suspendido de sus funciones.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿A qué partida presupuestaria se imputan estos pagos y cómo se justifican?
– ¿Cómo se identifica el concepto y se justifica cada partida de gastos en con-

cepto de desplazamientos y dietas de estas operaciones fuera de nuestra comunidad 
autónoma?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2017 
Jean Castel Sucarrat, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ordres concretes 
rebudes per l’agent dels Mossos d’Esquadra interceptat pel Grup 
d’Intervenció de la Policia Nacional en la manifestació del 28 de 
gener de 2017 a Madrid
314-07851/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 49638 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

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

Según informaciones aparecidas en prensa en los últimos días, un Mosso d’Es-
quadra fue interceptado el pasado sábado 28 de enero de 2017 en Madrid por Agen-
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tes del Grupo de intervención de la Policía Nacional, mientras realizaba labores de 
Inteligencia en la manifestación legalmente autorizada que tuvo lugar ese día a raíz 
de la sentencia de los acusados por el episodio del Centre Cultural Blanquerna. El 
detenido asegura que sus superiores jerárquicos, es decir sus Jefes del Cuerpo de 
Mossos d’Esquadra, le habían autorizado para hacer dichas investigaciones, y que el 
Departament d’Interior de la Generalitat también estaba al corriente.

Las mismas informaciones indican que había más Mossos con él haciendo foto-
grafías, pero al ver como la Policía Nacional interceptaba al Mosso se marcharon 
del lugar rápidamente sin poder ser identificados. Según este medio, fuentes de los 
Mossos d’Esquadra aseguran que no estaban al corriente de la acción del detenido y 
que el Mosso actuó por su cuenta al fotografiar a los manifestantes y Policías.

El mismo día apareció otra noticia en otro medio que aseguraba que el Agente 
detenido en Madrid había sido suspendido de sus funciones.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Qué órdenes concretas recibió este agente?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2017 
Jean Castel Sucarrat, diputat del GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del deute 
pendent amb cada municipi de la província de Lleida en data del 31 
de desembre de 2016
314-07852/11

FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP C’S

Reg. 49651 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Importe total, desglosado por municipio, de la deuda pendiente de la Genera-

litat de Catalunya con cada municipio de la provincia de Lleida, a fecha de 31 de 
diciembre de 2016 

Palacio del Parlamento, 31 de enero de 2017 
Javier Rivas Escamilla, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import total pagat 
a l’empresa Falck el 2015
314-07853/11

FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP C’S

Reg. 49652 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
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En el año 2014 la Generalitat decidió retirar las 13 plazas de bombero que, en co-
misión de servicio, gestionaban la parte correspondiente del aeropuerto de Alguaire 
(Lleida), lo cual puede interpretarse como una privatización del servicio a favor de 
la empresa Falck-SCI SA 

– ¿Cuáles son los importes totales satisfechos a la citada empresa por el Govern 
de la Generalitat en 2015?

Palacio del Parlamento, 31 de enero de 2017 
Javier Rivas Escamilla, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import total pagat 
a l’empresa Falck el 2016
314-07854/11

FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP C’S

Reg. 49653 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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

do con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En el año 2014 la Generalitat decidió retirar las 13 plazas de bombero que, en co-

misión de servicio, gestionaban la parte correspondiente del aeropuerto de Alguaire 
(Lleida), lo cual puede interpretarse como una privatización del servicio a favor de 
la empresa Falck-SCI SA 

– ¿Cuáles son los importes totales satisfechos a la citada empresa por el Govern 
de la Generalitat en 2016?

Palacio del Parlamento, 31 de enero de 2017 
Javier Rivas Escamilla, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions fetes 
davant d’uns abocaments al Francolí entre Valls i Alcover (Alt Camp)
314-07857/11

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP SOC

Reg. 49751 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Re-
glament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

Ateses les informacions aparegudes en premsa sobre possibles abocaments al 
Riu Francolí a un tram que passa pels termes de Valls i Alcover, el mes de gener 
passat,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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– Quines accions ha fet el Govern davant d’aquests abocaments?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2017 
Jordi Terrades i Santacreu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les repercussions en 
el medi d’uns abocaments al Francolí entre Valls i Alcover (Alt Camp)
314-07858/11

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP SOC

Reg. 49752 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Re-
glament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

Ateses les informacions aparegudes en premsa sobre possibles abocaments al 
Riu Francolí a un tram que passa pels termes de Valls i Alcover, el mes de gener 
passat,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines repercussions han tingut sobre el medi aquests abocaments?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2017 
Jordi Terrades i Santacreu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els abocaments de 
pasta de paper al Francolí
314-07859/11

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP SOC

Reg. 49753 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Re-
glament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

Ateses les informacions aparegudes en premsa sobre possibles abocaments al 
Riu Francolí a un tram que passa pels termes de Valls i Alcover, el mes de gener 
passat,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants abocaments de pasta de paper s’han detectat els últims 5 anys al Riu 

Francolí?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2017 
Jordi Terrades i Santacreu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sancions 
imposades per abocaments al Francolí
314-07860/11

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP SOC

Reg. 49754 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Re-
glament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

Ateses les informacions aparegudes en premsa sobre possibles abocaments al 
Riu Francolí a un tram que passa pels termes de Valls i Alcover, el mes de gener 
passat,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quantes sancions s’han imposat per part del Govern als causants dels aboca-

ments?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2017 
Jordi Terrades i Santacreu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats GP SOC

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
314-07861/11

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S

Reg. 49770 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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 gestió de les 
subvencions atorgades?

Palau del Parlament, 2 de febrer 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 tal que hi hagi una comunicació adequada entre 
els serveis centrals i les delegacions territorials pel que fa a les 
subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya
314-07862/11

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S

Reg. 49771 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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 ade-
quada 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, 2 de febrer de 2017 
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions de les 
persones que intervenen en la gestió de les subvencions atorgades 
pel Servei d’Ocupació de Catalunya
314-07863/11

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S

Reg. 49772 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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 subvencions que 
gestiona el Servei d’Ocupació de Catalunya, amb l’objectiu de millorar el control 
intern?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2017 
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per 
a millorar el sistema d’organització i arxiu documental del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
314-07864/11

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S

Reg. 49773 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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, 

S’ha pres alguna mesura per part del Govern per tal de millorar el sistema d’or-
ganització i arxiu documental del Servei d’Ocupació de Catalunya? En cas afirma-
tiu, en què consisteixen aquestes mesures.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2017 
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes 
de verificació de la informació que fan constar els beneficiaris en 
les sol·licituds de subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya
314-07865/11

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S

Reg. 49774 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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, 

– S’ha previst algun mecanisme per part del Govern 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.

Palau del Parlament, 2 de febrer 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 actuacions objecte de les subvencions atorgades pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya
314-07866/11

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S

Reg. 49775 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

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, 

– El Servei d’Ocupació de Catalunya ha establert algun procediment de control 
per assegurar que les actuacions objecte de subvenció s’han portat a terme i que 
aquestes quedin degudament acreditades?

– En cas afirmatiu, en què consisteix aquest procediment?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2017 
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s
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	314-06674/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els resultats dels hospitals de Catalunya en les convocatòries dels premis Top 20
	314-06675/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost que té per als hospitals el fet de presentar-se a les convocatòries dels premis Top 20
	314-06676/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els detalls del cost que té per als hospitals el fet de presentar-se als premis Top 20
	314-06677/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal dels hospitals que treballa en la documentació que cal per a presentar-se als premis Top 20
	314-06678/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mort d’un ancià per legionel·losi a Mollet
	314-06755/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplaçament 
de l’ambulància VIR d’Alcarràs a la base del Camí dels Frares a Lleida (Segrià)
	314-06756/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a fàrmacs per a tractar l’hepatitis C durant el 2015
	314-06776/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els fàrmacs destinats a tractar l’hepatitis C als hospitals durant el 2015 i 
el seu cost
	314-06777/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels fàrmacs destinats a tractar l’hepatitis C als hospitals entre els anys 2011 i 2014
	314-06778/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de pacients que reben el tractament per hepatitis C als hospitals
	314-06779/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos que han rebut el tractament per hepatitis C
	314-06780/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’instituts que participen al programa «Classe sense fum»
	314-06788/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps de funcionament del programa «Classe sense fum»
	314-06789/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes d’avaluació del programa «Classe sense fum»
	314-06790/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat del programa «Classe sense fum» dels instituts a altres àmbits educatius i socials
	314-06791/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que necessiten vetlladors al centre educatiu per a fer les necessitats bàsiques
	314-06808/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retirada del servei de vetllador a un alumne de Tremp el 10 d’octubre de 2016 per part de l’empresa Serunion
	314-06809/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps de resposta entre l’avís de retirada de l’assistència fins a l’actuació amb relació als alumnes que necessiten vetlladors a les escoles
	314-06810/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici de converses amb el Síndic de Greuges amb relació a la retirada del servei de vetllador a un alumne de Tremp el 10 d’octubre de 2016 per part de l’empresa Serunion
	314-06811/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol per a assignar vetlladors als alumnes amb necessitats educatives especials
	314-06812/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos de retirada dels vetlladors als alumnes amb necessitats educatives especials
	314-06813/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les institucions fineses que van convidar el conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència a fer una conferència el 26 d’octubre de 2016
	314-06874/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la persona que va presentar el conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència en la seva conferència a Finlàndia el 26 d’octubre de 2016
	314-06875/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda pública i les reunions del conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència durant la seva estada a Finlàndia per a fer una conferència el 26 d’octubre de 2016
	314-06876/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els feminicidis o assassinats masclistes de dones
	314-06878/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a millorar la situació dels menors addictes a la cola
	314-06879/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions de seguiment i control dels menors addictes a la cola
	314-06880/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a evitar que els menors addictes a la cola fugin dels centres tutelars
	314-06881/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals les actuacions per a evitar que els menors addictes a la cola fugin dels centres tutelars no han funcionat
	314-06882/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comissió de delictes per part de menors tutelats
	314-06883/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comissió de delictes per part de menors no tutelats
	314-06884/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa d’un centre pilot per a atendre els menors addictes a la cola
	314-06885/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa de programes d’acompanyament per a la integració social dels menors addictes a la cola
	314-06886/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de l’Escola Pinyana de Lleida (Segrià)
	314-06894/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del projecte de construcció de l’Escola Pinyana de Lleida (Segrià)
	314-06895/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data d’inauguració de l’Escola Pinyana de Lleida (Segrià)
	314-06896/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació dels alumnes de l’Escola Pinyana de Lleida (Segrià)
	314-06897/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mòduls prefabricats a l’Escola Pinyana de Lleida (Segrià)
	314-06898/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de la creació de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
	314-06919/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de la constitució de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
	314-06920/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vegades que s’ha reunit la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
	314-06921/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
	314-06922/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes emesos per la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
	314-06923/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions i les propostes presentades per la Taula de la Infància de Catalunya
	314-06924/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions entre la Taula Nacional de la Infància de Catalunya i la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
	314-06925/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat de les reunions de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya i la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
	314-06926/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la constitució i les activitats de la Comissió Tècnica de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
	314-06927/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les taules territorials d’infància
	314-06928/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les taules locals d’infància
	314-06929/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps de vigència de la composició del Ple de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
	314-06930/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la remuneració dels membres del Ple de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
	314-06931/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els actors implicats en el procés electoral del Marroc amb què s’ha reunit Diplocat
	314-06944/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions de Diplocat amb representants del Govern del Marroc
	314-06945/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació al Govern d’Espanya de la missió d’observació electoral que Diplocat 
ha fet al Marroc
	314-06946/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ponents que van participar en el seminari «Catalunya: nou estat d’Europa?», organitzat per Diplocat a Lovaina
	314-06947/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si Diplocat té previst d’organitzar algun seminari amb un tema principal contrari al dret a decidir
	314-06948/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic del seminari «Catalunya: nou estat d’Europa?», organitzat per Diplocat a Lovaina
	314-06949/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les ponències i de les dietes dels ponents del seminari «Catalunya: nou estat d’Europa?», organitzat per Diplocat a Lovaina
	314-06950/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost que va comportar l’assistència dels membres de Diplocat al seminari «Catalunya: nou estat d’Europa?», a Lovaina
	314-06951/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels àpats del seminari «Catalunya: nou estat d’Europa?», organitzat per Diplocat a Lovaina
	314-06952/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’assistents al seminari «Catalunya: nou estat d’Europa?», organitzat per Diplocat a Lovaina
	314-06953/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els beneficis que han obtingut els ciutadans de Catalunya de la celebració del seminari «Catalunya: nou estat d’Europa?», organitzat per Diplocat a Lovaina
	314-06954/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de renovació del vestuari dels Mossos d’Esquadra
	314-06967/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de renovació dels materials i els accessoris dels Mossos d’Esquadra
	314-06968/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un estudi pressupostari de la modernització i la renovació del vestuari dels Mossos d’Esquadra
	314-06969/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un estudi pressupostari de la modernització i la renovació dels materials i els accessoris dels Mossos d’Esquadra
	314-06970/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un estudi per a millorar el vestuari dels Mossos d’Esquadra
	314-06971/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de la partida pressupostària per a la modernització global del vestuari 
i els materials dels Mossos d’Esquadra
	314-06972/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la principal causa de mortalitat infantil els darrers cinc anys
	314-07029/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions del Programa de treball i formació del 2012
	314-07039/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a la definició dels beneficiaris de les subvencions del Programa de treball i formació del 2012
	314-07040/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions del Programa de treball i formació del 2013
	314-07041/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a la definició dels beneficiaris de les subvencions del Programa de treball i formació del 2013
	314-07042/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions del Programa de treball i formació del 2014
	314-07043/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a la definició dels beneficiaris de les subvencions del Programa de treball i formació del 2014
	314-07044/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions del Programa de treball i formació del 2015
	314-07045/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a la definició dels beneficiaris de les subvencions del Programa de treball i formació del 2015
	314-07046/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a la definició dels beneficiaris de les subvencions del Programa de treball i formació del 2015
	314-07047/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació per a ampliar el termini de sol·licitud de les subvencions del programa Forma i Insereix del 2016
	314-07048/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de l’ampliació del termini de sol·licitud de les subvencions del programa Forma i Insereix del 2016
	314-07049/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’entitats o persones que han sol·licitat alguna subvenció del programa Forma i Insereix del 2016 abans de l’ampliació del termini
	314-07050/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’entitats o persones que han sol·licitat alguna subvenció del programa Forma i Insereix del 2016 després de l’ampliació del termini
	314-07051/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies per violència de gènere presentades per dones menors d’edat el 2016
	314-07072/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies per violència de gènere presentades per dones menors d’edat el 2015
	314-07073/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies per violència de gènere presentades per dones menors d’edat el 2014
	314-07074/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies presentades per dones d’entre divuit i trenta-cinc anys 
el 2016
	314-07075/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies presentades per dones d’entre divuit i trenta-cinc anys 
el 2015
	314-07076/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies presentades per dones d’entre divuit i trenta-cinc anys 
el 2014
	314-07077/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies per violència de gènere presentades per homes menors d’edat el 2016
	314-07078/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies per violència de gènere presentades per homes menors d’edat el 2015
	314-07079/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies per violència de gènere presentades per homes menors d’edat el 2016
	314-07080/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies presentades per homes d’entre divuit i trenta-cinc anys 
el 2015
	314-07081/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies presentades per homes d’entre divuit i trenta-cinc anys 
el 2014
	314-07082/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies presentades per homes d’entre divuit i trenta-cinc anys 
el 2014
	314-07083/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques a l’empresa pública Institut de Diagnòstic per la Imatge del 2013
	314-07163/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques a l’empresa pública Institut de Diagnòstic per la Imatge del 2014
	314-07164/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques a l’empresa pública Institut de Diagnòstic per la Imatge del 2015
	314-07165/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el departament que gestiona les beques de menjador per a menors en els períodes no lectius
	314-07194/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a atorgar les beques de menjador en els períodes no lectius
	314-07195/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com es gestionen les beques de menjador atorgades a menors en els períodes no lectius
	314-07196/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import per àpat de les beques de menjador en els períodes no lectius
	314-07197/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de beques de menjador presentades per menors en els períodes no lectius del curs 2016-2017
	314-07198/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beques de menjador per a menors atorgades en els períodes no lectius del curs 2016-2017
	314-07199/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les beques de menjador beneficien el mateix nombre de menors en períodes lectius que en períodes no lectius del curs 2016-2017
	314-07200/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si les beques de menjador van beneficiar el mateix nombre de menors en períodes lectius que en períodes no lectius del curs 2015-2016
	314-07201/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de beques de menjador per a menors en els períodes no lectius del curs 2015-2016
	314-07202/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beques de menjador per a menors atorgades en els períodes no lectius del curs 2015-2016
	314-07203/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de números de la Grossa posats a la venda el 2013
	314-07349/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de números de la Grossa venuts el 2013
	314-07350/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de números de la Grossa posats a la venda el 2014
	314-07351/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de números de la Grossa venuts el 2014
	314-07352/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de números de la Grossa venuts el 2015
	314-07353/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de números de la Grossa posats a la venda el 2015
	314-07354/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la recaptació de la Grossa del 2013
	314-07355/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pagat pels números premiats de la Grossa del 2013
	314-07356/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la recaptació de la Grossa del 2014
	314-07357/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pagat pels números premiats de la Grossa del 2014
	314-07358/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la recaptació de la Grossa del 2015
	314-07359/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pagat pels números premiats de la Grossa del 2015
	314-07360/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el benefici obtingut per la Grossa el 2013
	314-07361/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el benefici obtingut per la Grossa el 2014
	314-07362/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el benefici obtingut per la Grossa el 2015
	314-07363/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els encàrrecs de gestió al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció el 2012
	314-07400/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els encàrrecs de gestió al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció el 2013
	314-07401/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els encàrrecs de gestió al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció el 2014
	314-07402/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els encàrrecs de gestió al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció el 2015
	314-07403/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els encàrrecs de gestió al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció el 2016
	314-07404/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana d’edat dels treballadors en l’àmbit penitenciari
	314-07462/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de treballadors dels centres penitenciaris de més de cinquanta-cinc anys
	314-07463/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució per serveis i centres dels treballadors dels centres penitenciaris de més de cinquanta-cinc anys
	314-07464/11
	Resposta del Govern



	2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
	2.25. Preguntes al Govern
	2.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les trucades fetes a les persones que tenien inicialment la responsabilitat de l’atestat en el cas de l’atropellament d’un mosso d’esquadra la nit del 15 de desembre de 2016
	314-07473/11
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals es va apartar l’instructor inicial de l’atestat en el cas de l’atropellament d’un mosso d’esquadra la nit del 15 de desembre 
de 2016
	314-07474/11
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el comissari en cap dels Mossos d’Esquadra s’adjudica la instrucció de l’atestat per l’atropellament d’un mosso d’esquadra 
la nit del 15 de desembre de 2016
	314-07476/11
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el comissari en cap dels Mossos d’Esquadra coneix la persona detinguda per l’atropellament d’un mosso d’esquadra la nit del 15 de desembre 
de 2016
	314-07477/11
	Retirada



	3. Tramitacions en curs
	3.25. Preguntes al Govern
	3.25.05. Preguntes orals en el Ple
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