
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Parc Científic i Tecno-
lògic de la Universitat de Girona
310-00200/11
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els suports parlamentaris 
per a aprovar els pressupostos de la Generalitat per al 2018
310-00201/11
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la violència a l’espai públic
310-00202/11
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els treballadors públics
310-00203/11
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el desplegament de la 
Llei 4/2016, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc 
d’exclusió residencial
310-00204/11
Substanciació 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el viatge empresarial a 
la Xina
310-00205/11
Substanciació 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Registre de parelles 
estables
310-00206/11
Substanciació 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions en matèria 
de feminismes
310-00207/11
Substanciació 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els acords amb la funció 
pública
310-00208/11
Substanciació 20

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les 
prioritats del Govern per als propers mesos
317-00134/11
Substanciació 20
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les me-
sures per a evitar la liquidació i el desmantellament del Parc Científic i Tecnològic 
de la Universitat de Girona i garantir-ne el futur
317-00135/11
Substanciació 20

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els ad-
vertiments del Tribunal Constitucional amb relació al referèndum i les partides dels 
pressupostos de la Generalitat per al 2017 que s’hi ha destinat
317-00136/11
Substanciació 21

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la va-
loració dels seus viatges als Estats Units d’Amèrica i a Bolonya
317-00137/11
Substanciació 21

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la fixa-
ció de la data i la pregunta del referèndum
317-00138/11
Substanciació 21

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les 
accions que pensa fer per rescabalar el Palau de la Música de l’espoliació sofer-
ta pels imports que es van desviar cap a Convergència Democràtica de Catalunya
317-00139/11
Substanciació 21

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el servei d’oftalmologia de l’Hos-
pital de Mataró
314-05154/11
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dèficit instrumental de l’Hospi-
tal de Mataró
314-05155/11
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les queixes pel microscopi quirúr-
gic de l’Hospital de Mataró
314-05156/11
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la generació de conflictes amb un 
oftalmòleg per la manca de microscopi quirúrgic o d’algun instrument de suport 
quirúrgic a l’Hospital de Mataró
314-05157/11
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el quadrant de les guàrdies i de les 
especialitats dels metges presencials de l’Hospital de Mataró del juny del 2015 ençà
314-05158/11
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les queixes per la cobertura de 
guàrdies a l’Hospital de Mataró
314-05159/11
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acomiadament d’un oftalmòleg de 
l’Hospital de Mataró per negar-se a operar amb un microscopi trencat
314-05160/11
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de tractament dels re-
clusos diagnosticats amb hepatitis C
314-05999/11
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa de la baixa proporció de 
reclusos diagnosticats amb hepatitis C que reben tractament
314-06000/11
Resposta del Govern 26
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de formació i informa-
ció sobre el tractament de l’hepatitis C a les presons
314-06001/11
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol d’actuació amb relació 
als reclusos diagnosticats amb hepatitis C
314-06002/11
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la represa de les reunions amb les 
entitats que lluiten contra l’hepatitis C
314-06003/11
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de personal del dispen-
sari mèdic de Bellaterra
314-06079/11
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu per a no reformar l’hospital 
de Tarragona i invertir quaranta-vuit milions d’euros en un de nou
314-06760/11
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el propietari dels terrenys on es 
construirà el nou hospital de Tarragona i el seu cost
314-06761/11
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data i els centres de salut en 
què es posaran en funcionament les unitats d’expertesa en síndromes de sensibi-
lització central
314-07057/11
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que es dediquen al 
compliment dels criteris d’idoneïtat de les unitats d’expertesa en síndromes de sen-
sibilització central de l’Hospital de la Vall d’Hebron i de l’Hospital Clínic
314-07058/11
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de posada en funcionament 
de les unitats d’expertesa en síndromes de sensibilització central de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau i l’Hospital del Mar, de Barcelona
314-07059/11
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els metges que coordinaran les 
unitats d’expertesa en síndromes de sensibilització central
314-07060/11
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes de formació en sín-
dromes de sensibilització central per als professionals de la salut
314-07061/11
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta que es dóna a les per-
sones amb síndromes de sensibilització central que viuen en zones que no tenen 
unitats d’expertesa
314-07062/11
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes d’alta direcció de l’em-
presa pública Institut de Diagnòstic per la Imatge en data del 30 setembre de 2016
314-07155/11
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes d’alta direcció de 
l’empresa pública Logaritme - Serveis Logístics AIE en data del 30 setembre de 2016
314-07156/11
Resposta del Govern 34
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nou conveni de l’Institut Català 
d’Avaluacions Mèdiques
314-07296/11
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals mèdics 
amb formació de metge intern resident que han demanat l’acreditació per a exercir 
a l’estranger el 2015 i el 2016
314-07492/11
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la discriminació dels alumnes que 
no tenen reflectit en l’expedient acadèmic l’assoliment d’objectius amb relació a les 
adaptacions curriculars individualitzades
314-07575/11
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les anotacions als ex-
pedients acadèmics dels alumnes amb adaptacions curriculars individualitzades pel 
que fa a l’assoliment d’objectius específics
314-07576/11
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la introducció de mecanismes als 
expedients acadèmics dels alumnes amb adaptacions curriculars individualitzades 
perquè quedi reflectit el progrés personal i l’assoliment d’objectius
314-07577/11
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes interns encarregats 
per l’exdirector de l’aeroport de Lleida-Alguaire el 2015 i 2016 que detecten irregu-
laritats del 2011
314-07579/11
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un cobrament no justificat de l’em-
presa Lesma Handling entre els anys 2011 i 2015 a l’aeroport de Lleida-Alguaire
314-07581/11
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els indicis de connivència entre 
l’empresa Falck i Aeroports Públics de Catalunya
314-07582/11
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades davant les 
irregularitats denunciades amb relació a la concessió del servei de bombers a l’ae-
roport Lleida-Alguaire
314-07583/11
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades davant les 
irregularitats denunciades amb relació a pagaments a l’empresa de seguretat Eulen 
a l’aeroport de Lleida-Alguaire
314-07584/11
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris d’assignació d’hores de 
servei de vetllador als alumnes dels centres educatius
314-07586/11
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les hores de coordinació amb el 
personal docent assignades als vetlladors escolars
314-07587/11
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris establerts per a valorar 
la progressió dels alumnes amb servei de vetllador
314-07588/11
Resposta del Govern 42
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació de l’evolució dels alum-
nes amb servei de vetllador per a determinar-ne un increment o una reducció
314-07589/11
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis relatius a l’augment del 
nombre d’alumnes amb necessitat de servei de vetllador
314-07590/11
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reconeixement de la importància 
dels vetlladors en la redacció del decret sobre escola inclusiva
314-07591/11
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a determinar la par-
tida pressupostària del servei de vetllador escolar
314-07592/11
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació d’una partida pressu-
postària flexible al servei de vetllador escolar
314-07593/11
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’anàlisi de la situació del personal 
del servei de vetllador escolar
314-07594/11
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació de l’Institut Ermessen-
da, de Girona
314-07595/11
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió de l’Institut Ermessenda, 
de Girona
314-07596/11
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes de construcció d’un 
nou edifici per a l’Institut Ermessenda, de Girona
314-07597/11
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes l’emplaçament de 
l’Institut Ermessenda, de Girona
314-07598/11
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a atendre el creixe-
ment del nombre d’alumnes de primer d’ESO a Girona
314-07599/11
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació de nous centres per 
a atendre el creixement del nombre d’alumnes de primer d’ESO a Girona
314-07600/11
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els controls de contaminació als 
abocadors de Tivissa i Reus
314-07623/11
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de contaminació dels aqüí-
fers que es troben sota els abocadors de Tivissa i Reus
314-07624/11
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les depuradores on s’envien els 
lixiviats produïts als vasos de control dels abocadors de Tivissa i Reus
314-07625/11
Resposta del Govern 48
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’habilitació de línies d’ajuts per als 
ens locals per a implantar la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern
314-07641/11
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’habilitació de línies d’ajuts per 
als ens locals per a promoure la participació ciutadana o fer consultes ciutadanes 
en llur àmbit
314-07642/11
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’habilitació de línies d’ajuts per 
als ens locals per a elaborar plans de formació o jornades tècniques de participa-
ció ciutadana
314-07643/11
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’habilitació de línies d’ajuts per 
als ens locals per a enfortir el teixit associatiu i la participació ciutadana des dels 
ajuntaments
314-07644/11
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’habilitació de mecanismes de su-
port a les entitats privades no lucratives per mitjà dels ajuntaments per a complir la 
Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
314-07648/11
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència econòmica a les en-
titats locals per a aplicar la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern
314-07649/11
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’organisme que donarà suport i 
assessorament jurídic i tecnològic als ens locals per a aplicar la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern
314-07650/11
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la concreció del programa de su-
port als ens locals per a aplicar la Llei 19/2014, de transparència, accés a la infor-
mació pública i bon govern
314-07651/11
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de la posada en marxa del 
programa de suport als ens locals per a aplicar la Llei 19/2014, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
314-07652/11
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa de formació per als 
tècnics i polítics obligats per la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informa-
ció pública i bon govern
314-07653/11
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat al desenvo-
lupament de les lleis de memòria històrica
314-07661/11
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’establiment de línies de finan-
çament per a projectes de recuperació de la memòria històrica per a ajuntaments
314-07662/11
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les iniciatives que es duen a terme 
per a la reconciliació i la restitució jurídica i moral
314-07663/11
Resposta del Govern 56
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació entre la direcció del 
Memorial Democràtic i els ajuntaments
314-07664/11
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’analítiques dels piezò-
metres i els abocaments fets per l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Agència de Residus 
de Catalunya als abocadors de Tivissa i Reus
314-07681/11
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de controls sense avís 
previ que l’Agència de Residus de Catalunya ha fet als abocadors de Tivissa i Reus 
per a comprovar que els residus abocats estan autoritzats com a no especials
314-07682/11
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la proporció de residus no territo-
rials que s’aboquen als abocadors de Tivissa i de l’empresa Corsa
314-07683/11
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els serveis d’emergència tenien 
algun protocol acordat amb Adif i Renfe pel que fa a la detecció de bosses, motxi-
lles o maletes sospitoses
314-07761/11
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’establiment d’un nou protocol 
d’actuació dels serveis d’emergència pel que fa a la detecció de bosses, motxilles 
o maletes sospitoses en trens o instal·lacions ferroviàries
314-07762/11
Resposta del Govern 58

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
Resposta del Govern 58

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
Resposta del Govern 59

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
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els quilos de fruita que han venut 
els productors catalans en el període 2010-2016
314-07897/11
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els quilos de fruita que s’han ex-
portat en el període 2010-2016
314-07898/11
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el preu de venda de les varietats 
de fruita pels productors del gener del 2016 al gener del 2017
314-07899/11
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el preu de venda de les varietats 
de la poma
314-07900/11
Resposta del Govern 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls de mesures per a fer front 
a la crisi dels preus de la poma
314-07901/11
Resposta del Govern 62
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si impulsarà la retirada de pomes 
del mercat per a aturar-ne la caiguda de preus
314-07902/11
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a alleujar 
la crisi dels productors de la poma Golden
314-07903/11
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls de mesures per a promo-
cionar el consum de la poma Golden
314-07904/11
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer campanyes per 
a promocionar la qualitat de la fruita de proximitat
314-07905/11
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’adoptar mesures de 
suport als petits agricultors de fruita que pateixen la crisi dels preus
314-07906/11
Resposta del Govern 65

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

2.25. Preguntes al Govern

2.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes per 
a la subsistència de les farmàcies en situació de viabilitat econòmica compromesa
311-00074/11
Retirada 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones 
afectades pel que determina la Resolució 1102/X, sobre les actuacions restrictives 
dels drets del personal sanitari no facultatiu jubilat, en data del 31 de gener de 2016
311-00095/11
Retirada 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import que s’hauria 
hagut de pagar al gener del 2016 en compliment de la lletra c de la Resolució 1102/X, 
sobre les actuacions restrictives dels drets del personal sanitari no facultatiu jubilat
311-00096/11
Retirada 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de profes-
sionals en plantilla de les gerències territorials d’atenció primària de l’Institut Català 
de la Salut per titulació i per situació laboral del 2010 al 2015
311-00097/11
Retirada 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la població de referèn-
cia assignada a les gerències territorials d’atenció primària de l’Institut Català de la 
Salut del 2010 al 2015
311-00098/11
Retirada 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de contrac-
tes laborals fets a les gerències territorials d’atenció primària de l’Institut Català de 
la Salut el 2015
311-00099/11
Retirada 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la durada mitjana dels 
contractes laborals fets per les gerències territorials d’atenció primària de l’Institut 
Català de la Salut el 2015
311-00100/11
Retirada 67
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els proveïdors o les 
empreses responsables de diversos serveis de les gerències territorials d’atenció 
primària de l’Institut Català de la Salut el 2014 i el 2015
311-00101/11
Retirada 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les inversions fetes a les 
gerències territorials d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut del 2010 al 2015
311-00102/11
Retirada 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de profes-
sionals en plantilla del Centre Corporatiu de l’Institut Català de la Salut per titulació 
i per situació laboral del 2010 al 2015
311-00103/11
Retirada 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de profes-
sionals en plantilla dels hospitals de l’Institut Català de la Salut per titulació i per 
situació laboral del 2010 al 2015
311-00104/11
Retirada 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de contrac-
tes laborals fets als hospitals de l’Institut Català de la Salut el 2015
311-00105/11
Retirada 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la durada mitjana dels 
contractes laborals fets als hospitals de l’Institut Català de la Salut el 2015
311-00106/11
Retirada 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la població de referència 
assignada als hospitals de l’Institut Català de la Salut del 2010 al 2015
311-00107/11
Retirada 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els proveïdors o les 
empreses responsables de diversos serveis dels hospitals de l’Institut Català de la 
Salut el 2014 i el 2015
311-00108/11
Retirada 69

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les inversions fetes als 
hospitals de l’Institut Català de la Salut del 2010 al 2015
311-00109/11
Retirada 69

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió pressupos-
tària del Departament de Salut per al 2016
311-00129/11
Retirada 69

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió pressupos-
tària del Departament de Salut per a l’atenció primària el 2016
311-00130/11
Retirada 69

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les relacions institu-
cionals habituals
311-00150/11
Retirada 69

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les preguntes i les res-
postes en la sessió de treball del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya amb 
corresponsals estrangers
311-00151/11
Retirada 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la compareixença da-
vant la Comissió d’Assumptes Internacionals del Parlament de l’Uruguai
311-00152/11
Retirada 70
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els parlaments estran-
gers que han organitzat sessions per a parlar del futur polític de Catalunya
311-00153/11
Retirada 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la divulgació del futur 
polític de Catalunya a les delegacions de la Generalitat a l’exterior
311-00154/11
Retirada 70

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Parc Científic i Tecno-
lògic de la Universitat de Girona
310-00200/11
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els suports parlamentaris 
per a aprovar els pressupostos de la Generalitat per al 2018
310-00201/11
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la violència a l’espai públic
310-00202/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els treballadors públics
310-00203/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el desplegament de la 
Llei 4/2016, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc 
d’exclusió residencial
310-00204/11
Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el viatge empresarial a 
la Xina
310-00205/11
Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Registre de parelles 
estables
310-00206/11
Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions en matèria 
de feminismes
310-00207/11
Anunci: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC 74

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els acords amb la funció 
pública
310-00208/11
Anunci: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 74

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00134/11
Anunci: Inés Arrimadas García, del GP Cs 74

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00135/11
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC 75

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00136/11
Anunci: Xavier García Albiol, del GP PPC 75
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00137/11
Anunci: Jordi Turull i Negre, del GP JS 75

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política i social
317-00138/11
Anunci: Mireia Boya e Busquet, del GP CUP-CC 76

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00139/11
Anunci: Josep Lluís Franco Rabell, del GP CSP 76

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa liquidada consolidada 
del Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i l’Institut Català de la Salut 
del 2016
314-08366/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual les trucades al 
061 tenen una tarifació especial
314-08367/11
Formulació: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos en matèria d’habitat-
ge a què feia referència la consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge en la sessió del 22 de novembre de 2016 de la Comissió de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge
314-08368/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a polítiques 
d’habitatge i millorament de barris el 2016
314-08369/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a polítiques 
d’habitatge i millorament de barris el 2011
314-08370/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a polítiques 
d’habitatge i millorament de barris el 2009
314-08371/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons que sustenten l’afirmació 
de la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge amb relació 
a la major quantitat de recursos destinats a polítiques d’habitatge
314-08372/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de desenvolupament del 
Pla especial de reordenació i millora del barri de la Mina, de Sant Adrià del Besòs 
(Barcelonès)
314-08373/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase en què es troba el projecte 
d’enderroc de l’edifici Venus del barri de la Mina, de Sant Adrià del Besòs (Barce-
lonès), i sobre l’allotjament dels seus ocupants
314-08374/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de rehabilitació de l’Es-
cola Lola Anglada, de Badalona (Barcelonès)
314-08375/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 80
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió pressupostària prevista 
per al 2017 per a la rehabilitació de l’Escola Lola Anglada, de Badalona (Barcelonès)
314-08376/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals els infants 
que eren en una casa de colònies de Montoliu de Segarra durant la nevada del març 
del 2017 van quedar incomunicats
314-08377/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a evacuar els infants 
que van quedar atrapats en una casa de colònies de Montoliu de Segarra durant la 
nevada del març del 2017
314-08378/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions per a reparar l’avaria 
que va deixar sense energia elèctrica la casa de colònies de Montoliu de Segarra 
durant la nevada del març del 2017
314-08379/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió dels camins de la Se-
garra en els plans prioritaris de millorament de camins i accessos a les zones rurals
314-08380/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans desenvolupats per a evi-
tar que es repeteixin casos com el de la casa de colònies de Montoliu de Segarra 
en què van quedar incomunicats uns infants durant la nevada del març del 2017
314-08381/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP Cs 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació pressupostària per a 
obres de rehabilitació i millores que preveu destinar al Parc de Bombers de Figue-
res el 2017
314-08382/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació pressupostària per a 
obres de rehabilitació i millores destinada al Parc de Bombers de Figueres el 2016
314-08383/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació pressupostària per a 
obres de rehabilitació i millores destinada al Parc de Bombers de Figueres el 2015
314-08384/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació pressupostària per a 
obres de rehabilitació i millores destinada al Parc de Bombers de Figueres el 2014
314-08385/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació pressupostària per a 
obres de rehabilitació i millores destinada al Parc de Bombers de Figueres el 2013
314-08386/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació pressupostària per a 
obres de rehabilitació i millores destinada al Parc de Bombers de Figueres el 2012
314-08387/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació pressupostària per a 
obres de rehabilitació i millores destinada al Parc de Bombers de Figueres el 2011
314-08388/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha aprovat el permís per a iniciar 
les obres del Parc de Bombers de Figueres
314-08389/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs 87
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a iniciar les 
obres de rehabilitació i millores del Parc de Bombers de Figueres
314-08390/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de rehabilitar la torre de 
pràctiques del Parc de Bombers de Figueres
314-08391/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del deute amb l’empresa 
Kle-Klüh Linaer pels serveis de neteja d’àrees bàsiques policials dels Mossos d’Es-
quadra
314-08392/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament del deute a l’empresa 
Kle-Klüh Linaer pels serveis de neteja d’àrees bàsiques policials dels Mossos d’Es-
quadra
314-08393/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cobertura territorial dels serveis 
de neteja de l’empresa Kle-Klüh Linaer en àrees bàsiques policials dels Mossos 
d’Esquadra
314-08394/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que presten serveis 
de neteja a les àrees bàsiques policials dels Mossos d’Esquadra
314-08395/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha incoat un expedient infor-
matiu per la conferència en què va participar Philippe Ariño el 12 de febrer de 2017
314-08396/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dotacions policials 
desplaçades a la seu del Partit Popular de Catalunya a Barcelona durant els inci-
dents protagonitzats per membres d’Arran
314-08397/11
Formulació: Carlos Sánchez Martín, del GP Cs 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a no desplaçar més 
dotacions policials a la seu del Partit Popular de Catalunya a Barcelona durant els 
incidents protagonitzats per membres d’Arran
314-08398/11
Formulació: Carlos Sánchez Martín, del GP Cs 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la suficiència de les dotacions po-
licials desplaçades a la seu del Partit Popular de Catalunya a Barcelona durant els 
incidents protagonitzats per membres d’Arran
314-08399/11
Formulació: Carlos Sánchez Martín, del GP Cs 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació al Departament 
d’Interior de la concentració de membres d’Arran davant la seu del Partit Popular 
de Catalunya a Barcelona
314-08400/11
Formulació: Carlos Sánchez Martín, del GP Cs 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la identificació dels participants en 
els incidents protagonitzats per membres d’Arran davant la seu del Partit Popular 
de Catalunya a Barcelona
314-08401/11
Formulació: Carlos Sánchez Martín, del GP Cs 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions que emprendrà amb 
motiu dels incidents protagonitzats per membres d’Arran davant la seu del Partit 
Popular de Catalunya a Barcelona
314-08402/11
Formulació: Carlos Sánchez Martín, del GP Cs 93
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la voluntat de denunciar els parti-
cipants en els incidents protagonitzats per membres d’Arran davant la seu del Partit 
Popular de Catalunya a Barcelona
314-08403/11
Formulació: Carlos Sánchez Martín, del GP Cs 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els cost de la neteja de la via pú-
blica després dels incidents protagonitzats per membres d’Arran davant la seu del 
Partit Popular de Catalunya a Barcelona
314-08404/11
Formulació: Carlos Sánchez Martín, del GP Cs 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a impedir incidents 
com els protagonitzats per membres d’Arran davant la seu del Partit Popular de 
Catalunya a Barcelona
314-08405/11
Formulació: Carlos Sánchez Martín, del GP Cs 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha impulsat algun programa d’ad-
quisició de màquines fotocopiadores noves per als centres escolars els darrers anys
314-08406/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que s’han 
matriculat a les escoles bressol municipals el curs 2016-2017
314-08407/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que s’han 
matriculat a les llars d’infants privades d’iniciativa social el curs 2016-2017
314-08408/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants de zero a tres 
anys
314-08409/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professors que treba-
llen en escoles bressol municipals el curs 2016-2017 i la previsió per al curs 2017-2018
314-08410/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’expedient informatiu que la Re-
solució de l’expedient Q-07827/2015 emesa pel Síndic de Greuges suggereix que 
s’obri a l’Escola Gaspar de Portolà, de Balaguer (Noguera)
314-08411/11
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions donades amb rela-
ció a la Resolució de l’expedient Q-07827/2015 emesa pel Síndic de Greuges relativa 
a l’Escola Gaspar de Portolà, de Balaguer (Noguera)
314-08412/11
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que té de la im-
portància biològica, mediambiental, econòmica i social dels insectes pol·linitzadors
314-08413/11
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de l’estat del nivell 
de mortaldat d’insectes pol·linitzadors
314-08414/11
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència de mesures o d’algun 
pla per a lluitar contra la vespa asiàtica i protegir les abelles mel·líferes
314-08415/11
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de les restriccions 
imposades per la Unió Europea a l’ús de quatre pesticides
314-08416/11
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC 100
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de prohibir l’ús dels 
altres pesticides autoritzats a l’Estat espanyol que són perillosos per a les abelles 
i altres insectes pol·linitzadors
314-08417/11
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’algun estudi que in-
diqui l’impacte positiu per a la supervivència dels insectes pol·linitzadors als cultius 
ecològics
314-08418/11
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el problema i el risc per a la salut 
pública causats per la plaga de processionària del pi
314-08419/11
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de les plagues anuals, 
les zones afectades i els danys provocats per la processionària del pi
314-08420/11
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a controlar la plaga 
de la processionària del pi dels darrers tres anys
314-08421/11
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides pressupostàries des-
tinades al control de la plaga de la processionària del pi
314-08422/11
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació amb altres adminis-
tracions públiques per a controlar la plaga de la processionària del pi
314-08423/11
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius de l’acord signat entre 
l’Institut Català del Sòl i la Fundació Wilson Center del 29 de març de 2017
314-08424/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com l’acord signat entre 
l’Institut Català del Sòl i la Fundació Wilson Center del 29 de març de 2017 millorarà 
el desenvolupament urbà de les ciutats
314-08425/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’acord signat entre l’Institut Ca-
talà del Sòl i la Fundació Wilson Center del 29 de març de 2017 comporta alguna 
contraprestació econòmica
314-08426/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els compromisos adquirits per la 
Generalitat i la Fundació Wilson Center per la signatura de l’acord entre aquesta 
fundació i l’Institut Català del Sòl el 29 de març de 2017
314-08427/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que col·laboren amb el 
Departament de Justícia en els projectes i programes de reinserció i rehabilitació 
d’interns de centres penitenciaris
314-08428/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que col·laboren amb 
els serveis penitenciaris en els programes i la contractació de serveis i programes 
ja consolidats
314-08429/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 106



BOPC 379
7 d’abril de 2017

Taula de contingut 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera de calcular la renda 
familiar en els criteris aplicables en les beques de l’Agència de Gestió d’Ajuts Uni-
versitaris i de Recerca
314-08430/11
Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris per a avaluar la renda i els nivells patrimonials dels sol·licitants 
de beca
314-08431/11
Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual l’Agència de Ges-
tió d’Ajuts Universitaris compta el capital mobiliari en la renda familiar i en el càlcul 
patrimonial en avaluar la renda dels sol·licitants de beca
314-08432/11
Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de famílies a les 
quals s’ha denegat la beca universitària perquè superen el nivell patrimonial
314-08433/11
Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’estudiants universitaris 
que han rebut una beca Equitat els darrers cinc anys
314-08434/11
Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’estudiants universitaris 
que han rebut una beca Equitat en el tram 0 els darrers cinc anys
314-08435/11
Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’estudiants amb nivell 
patrimonial en el tram 1 als quals ha estat denegada la beca Equitat els darrers 
cinc anys
314-08436/11
Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’estudiants amb nivell 
patrimonial en el tram 1 que han rebut una beca Equitat els darrers cinc anys
314-08437/11
Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’estudiants amb nivell 
patrimonial en el tram 2 als quals ha estat denegada la beca Equitat els darrers 
cinc anys
314-08438/11
Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’estudiants amb nivell 
patrimonial en el tram 2 que han rebut una beca Equitat els darrers cinc anys
314-08439/11
Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’estudiants amb nivell 
patrimonial en el tram 3 als quals ha estat denegada la beca Equitat els darrers 
cinc anys
314-08440/11
Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’estudiants amb nivell 
patrimonial en el tram 3 que han rebut una beca Equitat els darrers cinc anys
314-08441/11
Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’estudiants amb nivell 
patrimonial en el tram 4 als quals ha estat denegada la beca Equitat els darrers 
cinc anys
314-08442/11
Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP 115
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’estudiants amb nivell 
patrimonial en el tram 4 que han rebut una beca Equitat els darrers cinc anys
314-08443/11
Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’estudiants amb nivell 
patrimonial en el tram 5 als quals ha estat denegada la beca Equitat els darrers 
cinc anys
314-08444/11
Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’estudiants amb nivell 
patrimonial en el tram 5 que han rebut una beca Equitat els darrers cinc anys
314-08445/11
Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’estudiants amb nivell 
patrimonial en el tram 6 als quals ha estat denegada la beca Equitat els darrers 
cinc anys
314-08446/11
Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’estudiants amb nivell 
patrimonial en el tram 6 que han rebut una beca Equitat els darrers cinc anys
314-08447/11
Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP 118
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Parc 
Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
310-00200/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 05.04.2017, DSPC-P 61.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els suports 
parlamentaris per a aprovar els pressupostos de la Generalitat per al 
2018
310-00201/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 05.04.2017, DSPC-P 61.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la violència 
a l’espai públic
310-00202/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 05.04.2017, DSPC-P 61.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els 
treballadors públics
310-00203/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 05.04.2017, DSPC-P 61.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el 
desplegament de la Llei 4/2016, de mesures de protecció del dret a 
l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial
310-00204/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 05.04.2017, DSPC-P 61.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el viatge 
empresarial a la Xina
310-00205/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 05.04.2017, DSPC-P 61.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Registre 
de parelles estables
310-00206/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 05.04.2017, DSPC-P 61.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
actuacions en matèria de feminismes
310-00207/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 05.04.2017, DSPC-P 61.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els acords 
amb la funció pública
310-00208/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 05.04.2017, DSPC-P 61.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre les prioritats del Govern per als propers mesos
317-00134/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 05.04.2017, DSPC-P 61.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre les mesures per a evitar la liquidació i el desmantellament 
del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona i garantir-
ne el futur
317-00135/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 05.04.2017, DSPC-P 61.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els advertiments del Tribunal Constitucional amb relació al 
referèndum i les partides dels pressupostos de la Generalitat per al 
2017 que s’hi ha destinat
317-00136/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 05.04.2017, DSPC-P 61.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la valoració dels seus viatges als Estats Units d’Amèrica i a 
Bolonya
317-00137/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 05.04.2017, DSPC-P 61.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la fixació de la data i la pregunta del referèndum
317-00138/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 05.04.2017, DSPC-P 61.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre les accions que pensa fer per rescabalar el Palau de la 
Música de l’espoliació soferta pels imports que es van desviar cap a 
Convergència Democràtica de Catalunya
317-00139/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 33, tinguda el 05.04.2017, DSPC-P 61.
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1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el servei 
d’oftalmologia de l’Hospital de Mataró
314-05154/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55143 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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 314-05154/11 a 
314-05160/11 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.

Pel que fa a si s’ha acomiadat algun professional al Servei d’Oftalmologia de 
l’Hospital de Mataró (tram. 314-05154/11 i 314-05160/11), el 10 de juny 2016, es va 
procedir a l’acomiadament disciplinari d’un metge adjunt del Servei d’Oftalmologia 
per la comesa d’una falta tipificada com a molt greu.

Quant a l’instrumental relatiu a les intervencions quirúrgiques de l’Hospital de 
Mataró (tram. 314-05155/11), cal assenyalar que l’Hospital de Mataró disposa del 
material necessari per realitzar l’activitat que té concertada amb el Servei Català 
de la Salut (CatSalut) amb totes les garanties de qualitat i seguretat per al pacient, 
gràcies al correcte funcionament dels procediments habituals d’estocatge, compra, 
manteniment preventiu i correctiu, i a l’avaluació de l’obsolescència per part del Ser-
vei d’Electromedicina.

Respecte a si hi ha hagut queixes sobre el microscopi quirúrgic del centre hospi-
talari (tram. 314-05156/11 i 314-05157/11), cal indicar que el dia 21 d’abril de 2016, 
el Servei d’Atenció a l’Usuari va rebre la queixa d’un usuari en la qual es manifes-
tava que un determinat oftalmòleg li ha dit que no el podia operar perquè el micros-
copi no funcionava adequadament.

Aquesta circumstància no responia a la realitat i l’ajornament de la intervenció 
no es podia justificar per un mal funcionament del microscopi, atès que al llarg del 
2016 no s’havia aturat l’activitat al Servei d’Oftalmologia com a conseqüència d’un 
possible mal funcionament del microscopi. Revisat el registre d’incidències del Ser-
vei d’Electromedicina sobre aquest aparell, aquest no mostrava cap avaria que no fos 
solucionada i que requerís l’aturada de l’activitat i, per tant, fos la causa d’un possi-
ble retard en una intervenció quirúrgica.

Per analitzar els fets que van motivar la queixa i seguint el procediment habitual 
en aquests casos, es va iniciar un expedient informatiu mitjançant plec de càrrecs en 
data 13 de maig de 2016, per investigar si, efectivament, un oftalmòleg de l’Hospital 
de Mataró havia estat comminant a determinats pacients per tal que presentin una 
queixa formal sota el pretext que amb el microscopi de què disposa l’hospital no es 
poden fer intervencions de retina, tal com s’ha esmentat abans.

Amb referència als quadrants de guàrdies del darrer any de l’Hospital de Mata-
ró i les especialitats dels metges presencials (tram. 314-05158/11), el senyor diputat 
sol·licitant podrà consultar la documentació requerida a la seu del Departament de 
Salut, a la Travessera de les Corts, 131-159, tot concertant prèviament dia i hora per 
a la visita, atès que aquesta informació conté dades personals de professionals del 
centre hospitalari i la anonimització d’aquests documents comportaria la pèrdua de 
la informació essencial que contenen.
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En relació amb si hi ha queixes per la cobertura de les guàrdies a l’Hospital de 
Mataró (tram. 314-05159/11), cal indicar que, amb caràcter general, els hospitals 
ofereixen un servei d’atenció continuada 24 hores al dia per set dies a la setmana. 
Els equips d’infermeria funcionen a torns, però no així els metges, que no fan torn 
de nit o de cap de setmana, sinó que fan guàrdies, fora de la seva jornada ordinària 
de treball.

Els darrers anys, a l’Hospital de Mataró ha augmentat progressivament la neces-
sitat de contractar personal extern per cobrir les guàrdies que garanteixen l’atenció 
continuada. Aquest fet s’explica fonamentalment perquè, a fi de garantir l’atenció 
continuada, els metges han de fer guàrdies obligatòriament. Aquesta obligatorietat, 
però, acaba als 45 anys d’edat; a partir d’aquest moment, fer guàrdies és una opció 
voluntària. Com a conseqüència, a mida que envelleix la plantilla de metges, aug-
menta la necessitat de contractar personal extern per cobrir les guàrdies que els met-
ges de l’Hospital de Mataró deixen de fer.

Els contractes per fer guàrdies a les nits, els caps de setmana i en períodes de 
vacances no són gaire atractius per a professionals que ja disposen d’una jornada 
completa a un altre hospital en el qual poden, a més, fer guàrdies si volen.

Com a resultat de tot plegat, l’Hospital de Mataró pot trobar-se alguna dificultat 
per realitzar les cobertures d’alguna especialitat concreta en algun moment puntual. 
En cap cas, però, aquesta situació és l’habitual, es tracta de situacions puntuals i no 
difereixen de les que es poden trobar hospitals similars.

Barcelona, 2 de gener de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dèficit 
instrumental de l’Hospital de Mataró
314-05155/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55143 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05154/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les queixes pel 
microscopi quirúrgic de l’Hospital de Mataró
314-05156/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55143 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05154/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la generació de 
conflictes amb un oftalmòleg per la manca de microscopi quirúrgic o 
d’algun instrument de suport quirúrgic a l’Hospital de Mataró
314-05157/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55143 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05154/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el quadrant de les 
guàrdies i de les especialitats dels metges presencials de l’Hospital 
de Mataró del juny del 2015 ençà
314-05158/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55143 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05154/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les queixes per la 
cobertura de guàrdies a l’Hospital de Mataró
314-05159/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55143 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05154/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acomiadament d’un 
oftalmòleg de l’Hospital de Mataró per negar-se a operar amb un 
microscopi trencat
314-05160/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55143 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05154/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de 
tractament dels reclusos diagnosticats amb hepatitis C
314-05999/11

Proponent: Albano Dante Fachin Pozzi, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55148 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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 314-05999/11 a 
314-06003/11 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.

Pel que fa als criteris relatius al tractament dels interns diagnosticats d’hepatitis C  
als centres penitenciaris de Catalunya, cal indicar que la població penitenciària, 
amb l’objectiu de garantir el principi d’equitat, segueix les mateixes opcions de trac-
tament que la resta de la població, segons les pautes d’harmonització determinades 
pel Servei Català de la Salut (CatSalut).

Aquests criteris són els que estableix la Comissió Farmacoterapèutica de la Me-
dicació Hospitalària de Dispensació Ambulatòria del CatSalut en el document: Dic-
tamen sobre el Tractament de pacients adults amb hepatitis C crònica.

Quant a les dades proporcionades pel Departament de Justícia a les que fan re-
ferència aquestes preguntes, cal indicar que la xifra de 949 interns correspon a la 
població internada infectada pel virus de l’hepatitis C (VHC) que hi havia en tots 
els centres penitenciaris el dia que es va realitzar l’estudi de prevalença instantània 
i la dada de 55 interns que es trobaven en tractament corresponia també als que hi 
havia, en un dia determinat, en tractament antiviral específic. L’estudi de prevalença 
instantània i els que estaven en tractament corresponien al dia 29 de febrer de 2016, 
com es va consignar a l’informe.

La prova de detecció del VIH i VHC s’ofereix a totes les persones que ingressen 
en els centres penitenciaris. A tot aquell que presenta el VHC se li proposa iniciar 
un estudi de la malaltia per conèixer si pot ser candidat per a rebre el tractament 
antiviral específic, atès que s’ha de determinar l’estadi en què es troben i no tots els 
infectats són subsidiaris de rebre el tractament. Aquest estudi és un procés que re-
quereix uns mesos fins que es disposen dels resultats de totes les analítiques i proves 
mèdiques. En aquest procés, alguns interns, com és el cas de la població en situació 
de presó preventiva, surten en llibertat abans de finalitzar-lo i poder iniciar el trac-
tament.

Aquelles persones que, un cop finalitzat l’estudi, compleixen els criteris marcats 
pel CatSalut són tractats per al VHC, com la població no reclusa, respectant en tot 
moment el principi d’equitat. Aquest criteri també s’aplica a les persones indocu-
mentades que no havien generat dret a l’assistència prèviament al seu ingrés al cen-
tre penitenciari.

L’any 2015 es van comptabilitzar en tots els centres penitenciaris catalans 875 
pacients infectats. D’ells, es trobaven en grau de fibrosi igual o superior a tres, 82 pa-
cients, dels quals van ser tractats 63 pacients, és a dir, el 77%. En tot cas, cal afirmar 
que tothom que compleix aquests criteris i accepta a tractar-se, inicia el tractament.

En relació a la formació i informació sobre el tractament de l’hepatitis C als 
centres penitenciaris de Catalunya, des de l’any 2011 s’han realitzat dos cursos for-
matius sobre el VIH i les hepatitis específicament adreçats a professionals sanitaris 
penitenciaris. Aquests cursos han estat impartits pel Servei de Medicina Infecciosa 
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de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i han permès formar el 50% dels faculta-
tius penitenciaris.

En la mateixa línia, des de l’any 2015 es realitzen en línia cursos i videoconfe-
rències «COEN» (co-morbiditat i envelliment en pacients amb malalties infeccio-
ses), als quals hi han accedit tots els professionals clínics de tots els centres peniten-
ciaris. Aquests cursos han estat dinamitzats per la Unitat de Malalties Infeccioses 
de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Des de l’any 2007, es troba en funcionament una comissió de malalties infeccio-
ses entre el personal sanitari penitenciari, en la qual hi ha representats facultatius de 
cada centre penitenciari. Aquesta comissió efectua actualitzacions i recomanacions 
continuades en l’àmbit de la millora del maneig de les malalties infeccioses. Des de 
l’any 2012, s’ha inclòs la hepatitis C entre les malalties que aborda.

La informació al pacient es duta a terme mitjançant els professionals sanitaris 
penitenciaris en el decurs de les visites mèdiques i l’atenció sanitària prestada.

Amb referència als protocols existents, a la població diagnosticada d’hepatitis C  
als centres penitenciaris de Catalunya s’apliquen els mateixos protocols que a la 
població general, exceptuant que en l’àmbit penitenciari s’ofereix als interns que 
ingressen la possibilitat de realitzar un screening sobre aquelles malalties més pre-
valents, entre les quals es troba la infecció per VHC.

Finalment, les reunions amb les entitats de pacients que lluiten contra l’hepatitis C  
es van iniciar en el marc d’elaboració del Pla de Prevenció i Control de l’Hepatitis C a  
Catalunya, impulsat pel Consell Assessor de Salut Pública de la Secretaria de Salut 
Pública del Departament de Salut.

Aquestes reunions varen començar a la primavera del 2015, amb caràcter aproxi-
madament bimensual i hi participaven membres d’entitats de pacients, del Departa-
ment de Salut i del CatSalut. En aquestes reunions es van tractar diferents aspectes 
d’interès de les entitats per l’abordatge de la malaltia a Catalunya.

Aquest Govern, mitjançant el Departament de Salut i el CatSalut, té la volun-
tat de fer una primera reunió en els propers mesos per valorar l’estat de la situació 
conjuntament i determinar la seva continuïtat així com redefinir els objectius de les 
reunions, periodicitat, i membres assistents de les mateixes.

Barcelona, 2 de gener de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa de la baixa 
proporció de reclusos diagnosticats amb hepatitis C que reben 
tractament
314-06000/11

Proponent: Albano Dante Fachin Pozzi, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55148 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05999/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de 
formació i informació sobre el tractament de l’hepatitis C a les 
presons
314-06001/11

Proponent: Albano Dante Fachin Pozzi, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55148 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05999/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol 
d’actuació amb relació als reclusos diagnosticats amb hepatitis C
314-06002/11

Proponent: Albano Dante Fachin Pozzi, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55148 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05999/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la represa de les 
reunions amb les entitats que lluiten contra l’hepatitis C
314-06003/11

Proponent: Albano Dante Fachin Pozzi, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55148 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05999/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de 
personal del dispensari mèdic de Bellaterra
314-06079/11

Proponent: Alberto Villagrasa Gil, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55149 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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 314-06079/11 us in-
formo del següent:

No hi ha cap previsió en relació a la dotació de personal del futur dispensari mè-
dic que la EMD podria posar en funcionament, atès que els equips d’atenció primà-
ria del municipi de Cerdanyola (Canaletes, Cerdanyola-Ripollet i Serraparera) dis-
posen de personal suficient per tal d’atendre a la població resident assignada, d’acord 
amb els ràtios que marca el Mapa Sanitari de Catalunya.

Barcelona, 10 de gener de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut



BOPC 379
7 d’abril de 2017

1.25.15. Preguntes per escrit 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu per a no 
reformar l’hospital de Tarragona i invertir quaranta-vuit milions 
d’euros en un de nou
314-06760/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55144 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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 314-06760/11 a 
314-06761/11 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.

La ràpida evolució tecnològica de les instal·lacions i equipaments sanitàries pro-
voca que passat un període de temps, les infraestructures ja no puguin donar una 
resposta òptima a la demanda de la mateixa evolució tecnològica.

El complex Hospitalari Joan XXIII està format per diversos edificis de diferents 
anys de construcció. El primer edifici (edifici B) es va construir l’any 1964 i dona-
des les seves característiques constructives i tecnològiques presenta dificultats per 
adaptar-se als requeriments dels futurs equipaments hospitalaris.

La reforma del mateix edifici B suposa una despesa superior als 48M€ i una 
enorme dificultat d’implantació ja que suposa la coexistència de grans reformes amb 
la continuïtat de la prestació assistencial amb totes les garanties. La reforma integral 
de tot l’edifici suposaria una duració mínima de 10 anys.

Per aquest motiu, mes enllà de la despesa corrent amb el manteniment ordinari 
del complex sanitari, s’ha apostat per la construcció d’un nou edifici que faciliti la 
normalitat de l’activitat assistencial ordinària i redueixi els terminis de finalització 
de les obres alhora que permeti l’adaptació del complex hospitalari Joan XXIII a la 
demanda sanitària dels propers 30 anys.

L’ampliació de l’hospital es durà a terme en terrenys disponibles dins el recinte 
de l’hospital Joan XXIII que són propietat del Servei Català de la Salut (CatSalut), 
provinents d’una cessió de sol destinat a equipaments efectuada en el seu dia per 
l’Ajuntament de Tarragona.

En aquests moments s’està duent a terme el Pla Funcional del Parc Sanitari Joan 
XXIII per al període 2016-2026. Un cop s’aprovi aquest Pla Funcional per part del 
CatSalut, es procedirà a convocar i publicar el concurs d’idees del projecte arquitec-
tònic dins l’exercici pressupostari 2017. El projecte que surti elegit serà el que defi-
nirà la ubicació del nou edifici.

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el propietari dels 
terrenys on es construirà el nou hospital de Tarragona i el seu cost
314-06761/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55144 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06760/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data i els centres 
de salut en què es posaran en funcionament les unitats d’expertesa 
en síndromes de sensibilització central
314-07057/11

Proponent: Albano Dante Fachin Pozzi, juntament amb un altre diputat del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55150 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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 314-07057/11 a 
314-07062/11 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.

Actualment s’està desenvolupant la posada en marxa de les Unitat d’Expertesa 
(UE) territorials en Síndromes de Sensibilització Central (SSC). En una primera 
fase, aquells centres que ja hi estaven treballant i tenien la resolució de continuar 
fent-ho han adreçat una sol·licitud a la Direcció General d’Ordenació Professional i 
Regulació Sanitària. Fruit d’aquest procés, es van presentar 18 candidatures de les 
quals es va retirar una. De les 17 restants, ja s’han visitat i auditat totes les unitats. 
En aquests moments han estat valorades favorablement per la comissió d’avaluació 
de la idoneïtat, per a la síndrome de fibromiàlgia i per a la síndrome de fatiga cròni-
ca, les UE-SSC següents:

– Girona: UE– SSC Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.
– Lleida i Alt Pirineu - Aran - UE SSC - H. Santa Maria de Lleida - Gestió de 

Serveis sanitaris.
– Terres de l’Ebre - CAP Baix Ebre.
– Parc de Salut Mar.
– Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi - Consorci Sanitari Integral.
– Hospital de Mollet.
– Mútua Terrassa.
– Hospital de Viladecans.
– Hospital Clínic Barcelona.
– Hospital de Manresa - Althaia.
La resta de sol·licituds resten pendents de la fase d’al·legacions de la visita i audi-

toria, prèvia a la valoració per part del comitè d’avaluació de la idoneïtat.
En una segona fase, s’identificaran els buits territorials i poblacionals per tal que 

el Departament de Salut determini els fluxos i cobertures de tot el territori i pro-
mocionar, si és el cas, la creació de les UE necessàries per a garantir una adequada 
accessibilitat i donar cobertura a tot el territori de Catalunya.

Quant als recursos dedicats al compliment dels criteris d’idoneïtat de les uni-
tats d’expertesa en síndromes de sensibilització central de l’Hospital Universitari  
de la Vall d’Hebron i de l’Hospital Clínic de Barcelona, cal indicar que l’Hospital de  
la Vall d’Hebron resta encara pendent de ser valorat pel comitè d’avaluació. Les 
UE són multidisciplinàries, i cada una d’elles organitza els recursos de professionals 
segons la disponibilitat de la seva plantilla.

El model proposat, tant al document de consens que definia un nou model per a 
l’atenció de la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica a Catalunya publicat l’any 
2006, la Resolució 203/VIII, del Parlament de Catalunya, que instava el Govern a 
implantar un protocol d’actuació per a la fibromiàlgia (FM) i la síndrome de la fati-
ga crònica (SFC), i a desenvolupar unitats hospitalàries especialitzades (UHE) amb 
una accessibilitat garantida, i la posterior Ordre SLT/115/2010, de 18 de febrer, per 
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la qual es regulen determinats aspectes de les unitats hospitalàries especialitzades 
en el diagnòstic i el tractament de la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica, 
s’organitza en base a l’atenció primària de salut, amb el suport i la col·laboració 
d’UHE, com a xarxa d’atenció especialitzada (hospital de referència, centres de 
salut mental, unitats especialitzades i recursos comunitaris). Els professionals de 
l’atenció primària tenen, en aquest model, una actuació fonamental en la detecció, 
el tractament i en el seguiment de les persones que presenten aquestes malalties, i 
en aquells casos de difícil diagnòstic i/o dificultats en el seguiment o tractament, re-
brien el suport de les Unitats Hospitalàries Especialitzades.

Per accedir a aquestes unitats es requereix una valoració prèvia del metge o met-
gessa d’atenció primària, que inclou el cribratge per descartar altres malalties i una 
primera orientació diagnòstica. El professional d’atenció primària fa la derivació a la 
unitat hospitalària especialitzada que correspongui en els següents casos:

– Dubtes diagnòstics.
– Assessoria terapèutica en casos complexos.
– Coincidència en una mateixa persona de dues o més patologies que requereixin 

un tractament i una valoració per especialistes de cadascuna de les malalties.
– Per confirmació diagnòstica si la persona afectada ho demana.
Aquestes unitats, són multidisciplinàries i estan formades per professionals de 

medicina interna, reumatologia, neurologia, psicologia clínica, rehabilitació, infer-
meria, treball social, pediatria i altres especialitats que es considerin necessàries.

Les seves funcions són:
– Assessorar els equips d’atenció primària en el procés diagnòstic i terapèutic.
– Atendre directament els malalts que els siguin derivats per a la confirmació 

diagnòstica i l’aplicació del tractament multidisciplinari.
– Realitzar el control evolutiu periòdic dels casos greus o especialment com- 

plexos.
Amb referència a la data de posada en funcionament de les unitats d’expertesa 

en síndromes de sensibilització central de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
i l’Hospital del Mar, cal assenyalar que en aquesta primera fase no es preveu que 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau disposi d’una Unitat d’Expertesa. En relació 
a l’Hospital del Mar, tal com s’ha indicat anteriorment, aquesta UE ja ha estat ava-
luada favorablement.

En relació als professionals que coordinaran les unitats d’expertesa en síndromes 
de sensibilització central, les UE estan constituïdes per un coordinador i per aquells 
professionals que han de participar en el procés de diagnòstic, tractament i segui-
ment clínic d’aquelles patologies per a les que la UE estigui acreditada. Segons les 
peculiaritats de cada territori el coordinador pot ser un professional de l’atenció pri-
mària o de l’atenció especialitzada.

Tal com s’ha indicat anteriorment, en aquests moments s’està en procés de desen-
volupament de totes les Unitats d’Expertesa, i el perfil més freqüent com a coordi-
nador és del de metge especialista en reumatologia d’un hospital.

Aquest coordinador, és el professional sanitari responsable de coordinar els re-
cursos necessaris per a donar resposta a les necessitats dels pacients amb SSC, ga-
rantint a nivell territorial la coordinació i integració dels professionals que han de 
participar en el maneig de les patologies esmentades dels diferents nivells assisten-
cials, que participa, quan s’escau, en les etapes del procés d’atenció i tractament amb 
independència del nivell assistencial i de la formació generalista o especialitzada, es 
constitueix com a referent territorial per als pacients, associacions i professionals, 
i actualitza i vetlla pel seguiment dels protocols d’actuació aprovats, adaptats a la 
realitat del territori i fonamentats en l’evidència científica.

Les UE poden organitzar-se a l’entorn de qualsevol nivell assistencial i, per tant, 
no són exclusives de l’àmbit hospitalari, sempre i quan es compleixin els requeri-
ments establerts i estiguin formalment acreditades pel Departament de Salut; i ga-
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rantint, en qualsevol cas, la integració assistencial entre l’atenció primària i l’atenció 
especialitzada.

Un cop s’hagi conclòs aquesta primera fase, està previst crear un grup de treball 
expert compost per els coordinadors d’aquestes UE per tal d’unificar, compartir i 
consensuar les actuacions a realitzar a nivell territorial.

Pel que fa als programes de formació en síndromes de sensibilització central per 
als professionals de la salut, tot i que cada UE tindrà un pla de formació territorial, 
des del Departament de Salut s’ha elaborat un pla de formació dirigit als professio-
nals que hi intervenen, en especial els d’atenció primària. Aquest pla formatiu es 
desenvolupa amb la col·laboració de la Societat Catalana de Medicina Familiar i 
Comunitària (CAMFiC).

L’objectiu general d’aquest pla és intensificar els coneixements que tenen els pro-
fessionals d’atenció primària en el maneig de la síndrome de fibromiàlgia i d’altres 
SSC afins, i promoure la integració assistencial en el maneig d’aquesta patologia.

Els objectius específics d’aquest pla de formació són els següents:
– Identificar com a mínim un professional sanitari de cada equip d’atenció pri-

mària (EAP) que actuï com a contacte per fer difusió/formació/actualització als seus 
companys.

– Sensibilitzar als professionals de primària (metges i infermeres) i revisar els 
trets principals del maneig de les SSC.

– Intensificar la formació més específica al menys a un professional de cada EAP 
en el maneig de les SSC.

Els continguts d’aquest pla formatiu són els següents:
– El Model d’atenció a les persones afectades per les SSC i el Pla operatiu per a 

l’atenció de les SSC del Departament de Salut.
– Principals definicions diagnòstiques de les malalties de les SCC.
– Atenció Primària com a primer contacte dels pacients amb una SSC.
– El dolor crònic generalitzat a l’atenció primària de salut (APS): avaluació ini-

cial, anamnesi.
– Classificació de les SSC.
• Conèixer els criteris diagnòstics de les SSC.
– Conèixer el maneig terapèutic de les SSC.
– Mesures organitzatives (seguiment, derivacions) en l’atenció a les SSC.
• Conèixer els criteris de derivació de les SSC.
• Seguiment de les SSC.
El Pla de formació consta de dues estratègies diferenciades:
– Tallers de formació de formadors (TFF) per a APS. Són tallers de casos clínics 

de 4 hores que es realitzen a les persones identificades com a referents dels EAP en 
malalties osteomusculars. Aquests tallers es repliquen a cada EAP en un format de 
dues hores a la resta de professionals dels EAP.

– Disseny curs en línia (>40 hores) per a intensificar la formació com a mínim a 
un professional per cada EAP.

En relació a la formació realitzada, a data 30 novembre de 2016 les dades sobre 
el taller de formació per formadors són les següents:

– Total assistents TFF: 437.
– Total EAP amb formador: 290.
– Número de centres en els quals s’han realitzat sessions perifèriques: 173.
– Assistents a sessions perifèriques: 3.148
Quant al curs en línia, en aquests moments s’està en la fase final de la seva ela-

boració. Actualment, els continguts elaborats pel grup de malalties reumàtiques de 
la CAMFiC està essent revisat per representants de diferents societats científiques: 
Reumatologia, Medicina Interna, Neurologia, Infermeria i Psiquiatria.

Es preveu que el curs estigui disponible a finals del mes de febrer del 2017. 
Aquest curs estarà dirigit inicialment a professionals d’atenció primària, si bé es 
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podrà estendre a d’altres àmbits. Es preveu formar a més de 500 professionals l’any 
2017.

Quant a la situació de les persones amb síndromes de sensibilització central que 
viuen en zones que no disposen d’unitats d’expertesa, tal com s’ha indicat amb an-
terioritat, tot el territori de Catalunya disposarà d’una UE territorial un cop desen-
volupat aquest Pla.

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que 
es dediquen al compliment dels criteris d’idoneïtat de les unitats 
d’expertesa en síndromes de sensibilització central de l’Hospital de 
la Vall d’Hebron i de l’Hospital Clínic
314-07058/11

Proponent: Albano Dante Fachin Pozzi, juntament amb un altre diputat del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55150 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07057/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de posada 
en funcionament de les unitats d’expertesa en síndromes de 
sensibilització central de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i 
l’Hospital del Mar, de Barcelona
314-07059/11

Proponent: Albano Dante Fachin Pozzi, juntament amb un altre diputat del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55150 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07057/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els metges que 
coordinaran les unitats d’expertesa en síndromes de sensibilització 
central
314-07060/11

Proponent: Albano Dante Fachin Pozzi, juntament amb un altre diputat del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55150 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07057/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes 
de formació en síndromes de sensibilització central per als 
professionals de la salut
314-07061/11

Proponent: Albano Dante Fachin Pozzi, juntament amb un altre diputat del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55150 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07057/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta que es 
dóna a les persones amb síndromes de sensibilització central que 
viuen en zones que no tenen unitats d’expertesa
314-07062/11

Proponent: Albano Dante Fachin Pozzi, juntament amb un altre diputat del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55150 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07057/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes d’alta 
direcció de l’empresa pública Institut de Diagnòstic per la Imatge en 
data del 30 setembre de 2016
314-07155/11

Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55145 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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 314-07155/11 us in-
formo del següent:

S’adjunta la informació sol·licitada.

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 Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes d’alta 
direcció de l’empresa pública Logaritme - Serveis Logístics AIE en 
data del 30 setembre de 2016
314-07156/11

Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55146 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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 314-07156/11 us in-
formo del següent:

S’adjunta la informació sol·licitada.

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 Parlament.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nou conveni de 
l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques
314-07296/11

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55151 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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 314-07296/11 us in-
formo del següent:

El Departament de Salut, mitjançant la Subdirecció General d’Avaluacions Mè-
diques (SGAM), adscrita a la Direcció General d’Ordenació Professional i Regu-
lació Sanitària, participa en la responsabilitat de gestionar la prestació de l’Institut 
Nacional de la Seguretat Social (INSS) per incapacitat temporal, conjuntament amb 
les altres entitats gestores i col·laboradores de la Seguretat Social, de conformitat 
amb l’establert en el Reial Decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen de-
terminats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en 
els primers 365 dies de la seva durada.

El finançament de l’estructura i funcionament de l’SGAM es duu a terme a través 
dels pressupostos ordinaris del Departament de Salut.

L’INSS té establerts convenis amb totes les comunitats autònomes (excloses Na-
varra i el País Basc). Al final de cada exercici l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya elabora una memòria financera i tècnica sobre el pla d’actuacions realit-
zades.

El conveni al què fa referència la pregunta, és un conveni plurianual, amb vi-
gència per als anys 2013 al 2016. Conté un Pla d’actuacions per a la modernització i 
millora de la gestió i el control de la incapacitat temporal per a la racionalització de  
la despesa d’aquesta prestació. Aquest Pla d’actuacions conté uns objectius de racio-
nalització de la despesa que inclouen, amb un pes del 4% la reducció d’indicadors 
sobre incidència, 4% sobre prevalença i 2% sobre dies d’incapacitat temporal (IT) 
per afiliat.
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Actualment el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social ha iniciat els tràmits per a 
la formalització d’un nou conveni per als exercicis 2017-2020. Des del Departament 
de Salut s’han fet arribar esmenes relacionades amb els objectius de racionalització 
de la despesa, entenent que no hi ha justificació que empari la proposta de mantenir 
aquests objectius de reducció d’incidència, prevalença i durada de les IT.

Finalment, el Govern, coneixedor del mandat de la Moció 96/XI del Parlament 
de Catalunya, sobre els criteris d’avaluació de les baixes laborals, aprovada al Ple del  
Parlament, en la sessió tinguda el 23 de febrer de 2017, adquireix el compromís de 
vetllar per tal d’eliminar del nou conveni entre l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social i la Generalitat, per mitjà del Departament de Salut, els criteris economicistes 
a l’hora d’avaluar les incapacitats laborals temporals o permanents, i tenir en compte 
únicament els criteris mèdics i l’adequació del lloc de treball.

Barcelona, 23 de març de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals mèdics amb formació de metge intern resident que han 
demanat l’acreditació per a exercir a l’estranger el 2015 i el 2016
314-07492/11

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55147 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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 314-07492/11 us in-
formo del següent:

El Departament de Salut no disposa de la informació relativa al nombre de met-
ges interns residents que, havent acabat el seu període de formació durant els any 
2015 i 2016, han marxat a d’altres països.

Un cop finalitzat el període de formació sanitària especialitzada, l’emissió dels 
títols d’especialista del personal resident que hagi superat el període formatiu no és 
competència d’aquest Departament i la informació disponible es circumscriu als 
professionals que s’hagin d’incorporar al Registre de Professionals Sanitaris de Ca-
talunya, per accés a un Col·legi Professional o prestació de serveis a un centre sani-
tari o mutualitat de previsió a Catalunya.

Barcelona, 27 de gener de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la discriminació 
dels alumnes que no tenen reflectit en l’expedient acadèmic 
l’assoliment d’objectius amb relació a les adaptacions curriculars 
individualitzades
314-07575/11

Proponent: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55288 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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 314-07575/11, 314-
07576/11 i 314-07577/11 us informo del següent:

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

D’acord amb l’establert en la normativa vigent en el supòsit que el progrés d’un 
alumne o alumna no sigui l’adequat s’establiran mesures i suports per atendre les 
seves necessitats educatives perquè pugui seguir el procés educatiu. Aquestes me-
sures i suports s’adoptaran en qualsevol moment de l’etapa educativa i, si escau, es 
procedirà a una valoració psicopedagògica de l’alumne o alumna en qüestió per tal 
d’identificar les seves dificultats i ajustar la intervenció docent a les necessitats de 
l’alumne.

El Pla Indivdualitzat (PI) ha d’identificar els àmbits o les àrees per les que s’uti-
litzaran criteris d’avaluació inferiors o superiors, i també ha d’especificar quin són 
aquests criteris.

Després de cada sessió trimestral de la comissió d’avaluació el tutor o tutora ha 
d’informar a través d’un informe al pare, la mare o el tutor legal de l’alumne o alum-
na en qüestió dels resultats obtinguts en el procés d’aprenentatge, dels aspectes evo-
lutius i de les mesures complementàries o de reforç que s’han aplicat.

D’acord amb l’establert a l’Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny l’expedient aca-
dèmic ha d’especificar l’àrea o les àrees per les que s’ha elaborat un PI, i els criteris 
d’avaluació establerts en el PI han de constar en els documents oficials d’avaluació 
de final de curs de l’alumnat en qüestió.

Barcelona, 23 de març de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

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

Proponent: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55288 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07575/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la introducció 
de mecanismes als expedients acadèmics dels alumnes amb 
adaptacions curriculars individualitzades perquè quedi reflectit el 
progrés personal i l’assoliment d’objectius
314-07577/11

Proponent: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55288 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07575/11.

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

Proponent: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55116 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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 314-07579/11 us in-
formo del següent:

L’empresa Aeroports Públics de Catalunya, SLU només té constància de sengles 
informes elaborats pel propi exdirector de l’aeroport de Lleida-Alguaire en dates 9 
de juliol de 2015, novembre de 2015 i febrer de 2016, relatius a la revisió d’hores i la 
revisió de tancament del contracte de serveis d’handling de l’aeroport en el període 
2012-2015, i un informe de data 4 de febrer de 2016, relatiu a la revisió dels contrac-
tes de seguretat corresponents al període 2014-2016.

Barcelona, 20 de març de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Proponent: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55117 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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 314-07581/11 us in-
formo del següent:

L’empresa Lesma Handling, SA és l’adjudicatària del contracte del servei de han-
dling de l’aeroport de Lleida-Alguaire.

Els imports abonats per l’empresa Aeroports Públics de Catalunya, SLU, a Les-
ma Handling es corresponen a la contraprestació econòmica prevista en el contracte 
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per la prestació dels serveis corresponents, xifrada en un total de 1.354.000 €, és a 
dir, el preu del contracte esmentat.

Barcelona, 20 de març de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Proponent: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55118 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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 314-07582/11 us in-
formo del següent:

El Govern valora positivament la contractació del servei de salvament i extinció 
d’incendis als aeroports de Lleida-Alguaire i d’Andorra-La Seu d’Urgell (no al de 
Reus, com s’apunta) i la seva execució.

No consta al Govern que la licitació d’aquest contracte hagi estat objecte de cap 
recurs com s’afirma.

Barcelona, 20 de març de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Proponent: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55119 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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 314-07583/11 us in-
formo del següent:

El Govern constata que la contractació del servei de salvament i extinció d’incen-
dis als aeroports de Lleida-Alguaire i d’Andorra-La Seu d’Urgell i la seva execució 
ha estat correcta.

Respecte el que s’afirma en relació amb el nombre de bombers destinats a l’exe-
cució del contracte cal assenyalar que el Plec de condicions del contracte esmentat 
remet a la normativa de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) que exigeix 
prestar el servei amb dos bombers.

Això no obstant, el propi Plec també fa esment al manual de l’aeroport, que pre-
veu una dotació superior, de tres bombers.

Davant aquesta discrepància, que no irregularitat, Aeroports Públics de Catalu-
nya, SLU, atenent a les indicacions de l’aleshores director de l’aeroport, el senyor 
Alberto López, qui exigia operar el servei d’extinció d’incendis amb tres bombers, 
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una dotació d’efectius superior al previst per la normativa de seguretat aèria interna-
cional, va dur a terme una modificació del contracte, formalitzada en data 11 d’abril 
de 2016, sempre en el marc i els termes previstos a la normativa aplicable en ma-
tèria de contractes del sector públic, per garantir que el servei es prestés amb tres 
bombers.

Barcelona, 20 de març de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Proponent: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55120 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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 314-07584/11 us in-
formo del següent:

El Govern de la Generalitat, en aquest cas mitjançant el Departament de Territo-
ri i Sostenibilitat, vetlla en tot moment per garantir el compliment de la legalitat en 
l’execució dels contractes que formalitza.

En aquest sentit, s’ha constatat que els contractes formalitzats per Aeroports Pú-
blics de Catalunya, SLU amb l’empresa EULEN en concepte de servei de seguretat 
i vigilància de l’aeroport de Lleida-Alguaire han estat correctament executats, de 
forma que en tot cas les quantitats abonades es corresponen a les hores facturades i 
correctament prestades d’acord amb les condicions del contracte esmentat.

Barcelona, 20 de març de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris 
d’assignació d’hores de servei de vetllador als alumnes dels centres 
educatius
314-07586/11

Proponent: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55289 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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 314-07586/11, 314-
07587/11, 314-07588/11, 314-07589/11, 314-07590/11, 314-07591/11, 314-07592/11, 
314-07593/11 i 314-07594/11 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objec-
tivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjun-



BOPC 379
7 d’abril de 2017

1.25.15. Preguntes per escrit 40

ta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació 
i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

La Resolució de 15 de març de 2016, de la Direcció General d’Educació Infantil 
i Primària, estableix el procediment que cal seguir i els protocols que han d’utilitzar 
els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) per a l’elaboració 
dels dictàmens d’escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials 
i dels informes d’alumnes amb necessitats educatives específiques, derivades de si-
tuacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorides.

Els EAP són les unitats responsables d’identificar i valorar les necessitats educa-
tives especials de l’alumnat i elaborar els dictàmens d’escolarització corresponents.

En el cas que l’EAP consideri que un alumne o alumna necessita un suport com-
plementari als que disposen el conjunt d’alumnes del centre on està escolaritzat, 
cal formalitzar la demanda als Serveis Territorials d’Ensenyament o al Consorci 
d’Educació de Barcelona, tan bon punt arriba la sol·licitud es fa una valoració dels 
recursos que disposa el centre en qüestió i en el cas que aquests no siguin suficients 
s’assigna el recurs de suport complementari.

Cada Servei Territorial d’Ensenyament i el Consorci d’Educació de Barcelona 
disposen d’una comissió que valora les adjudicacions dels recursos de suport com-
plementari, analitzen les situacions excepcionals i ajusten les mesures després d’una 
anàlisi contextualitzada d’aquestes situacions. En aquest procés en el que es seguei-
xen uns criteris establerts, es tenen en compte les avaluacions elaborades des de 
l’EAP i les valoracions elaborades des de la Inspecció d’Educació.

Els equips directius han de vetllar per l’eficiència i l’optimització del recurs de 
suport complementari, adequant-lo a les necessitats de l’alumnat susceptible de te-
nir-lo.

La planificació d’un suport ha d’anar acompanyada dels criteris per a l’esvaïment 
d’aquest, és per això que les necessitats de suport complementari de l’alumnat s’han 
de revisar i adequar cada curs escolar, en funció de l’avenç en el grau d’autonomia 
de l’alumnat i de la capacitat del centre per promoure’n la funcionalitat.

El suport complementari serveix per atendre l’alumnat que té necessitats educa-
tives especials severes i profundes en relació amb la cura, higiene, mobilitat, regu-
lació de la conducta, la salut i la seguretat.

Els Plecs de prescripcions tècniques han d’establir el procediment per a la con-
tractació del servei de monitoratge que dona suport a l’alumnat amb necessitats edu-
catives especials associades a l’autonomia i a la regulació de la conducta i que estan 
escolaritzats en centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament.

La coordinació entre els monitors o monitores i l’equip docent és indispensable 
per proporcionar un suport eficaç a l’alumnat que ho requereix.

Els suports per a l’atenció educativa poden ser de diferents tipus, hi ha evidències 
clares que, com més naturals i contextuals són els suports, més sostenibles i efica-
ços esdevenen:

– Suports naturals: són els proporcionats per professionals i companys que es-
tan en relació directa i habitual. Exemple: tutors, tècnics d’educació infantil, tècnics 
d’integració social, educadors, mestres d’educació especial, docents del centre...

– Suports comunitaris: són serveis i professionals que proporcionen suport a tota 
la comunitat educativa (EAP, ELIC, CREDA, CRP, serveis socials...).

– Suports personals formals: estan directament pensats i dirigits a un alumne en 
concret (tutors, docents del centre, mestres d’educació especial, monitors, logope-
des, fisioterapeutes...).

– Suports tecnològics i adaptacions medioambientals: ús de dispositius, entorns 
estructurats per promoure la comunicació, la interacció, l’autonomia i l’aprenentatge.

– Suports metodològics: ajustament de la programació, els materials, l’agru-
pament dels alumnes, el format de la proposta d’aprenentatge o de la resposta de 
l’alumne.
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Les necessitats específiques de suport educatiu de l’alumnat en interacció amb 
les mesures i suports universals i addicionals que tingui establert el centre, determi-
naran el suport personal formal que l’alumnat pugui necessitar.

El centre educatiu és el responsable d’elaborar, executar el pla Individualitzat 
(PI), i vetllar per la coordinació i la col·laboració de tot el personal implicat en el 
desenvolupament de l’alumnat en qüestió.

El PI ha de recollir les mesures i els suports que permetran donar una resposta 
adequada a les necessitats de l’alumnat en qüestió, i la seva corresponent avaluació. 
El PI s’actualitza de forma periòdica d’acord amb el progres de l’alumnat en qüestió.

L’annex 2 de la Resolució de 15 de març de 2016, de la Direcció General d’In-
fantil i Primària estableix el Protocol per avaluar les necessitats de suport comple-
mentari.

El projecte de decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema 
educatiu inclusiu estableix el suport de monitoratge en les mesures i els suports in-
tensius dels que podran disposar els centres educatius per l’alumnat amb necessitats 
educatives especials.

Abans de l’inici del curs escolar i amb la màxima antelació possible, el director 
o directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament i la o el Gerent del Consorci 
d’Educació de Barcelona han de comunicar a l’empresa o empreses adjudicatàries 
dels serveis que donen suport a alumnes amb necessitats educatives especials asso-
ciades a l’autonomia i a la regulació de la conducta escolaritzats en centres educatius 
dependents del Departament d’Ensenyament, la concreció dels centres educatius i 
l’horari per la prestació del servei.

D’acord amb la normativa vigent l’import de contractació es pot ampliar en un 
15% en cas que es produeixi un increment del nombre d’alumnes que s’hagin d’aten-
dre, un increment del nombre d’hores de suport que rep l’alumnat en qüestió o altres 
canvis que es puguin produir en el calendari escolar.

L’empresa o les empreses adjudicatàries han d’emetre factures mensuals que han 
de detallar les hores realitzades en cada centre educatiu on presten el servei, han 
d’elaborar informes trimestrals sobre la prestació del servei i les tasques desenvo-
lupades, on ha de constar el nombre de centres on es presta el servei, el nombre 
d’alumnes atesos en cada centre i les hores setmanals realitzades, i en acabar el pe-
ríode de contractació han d’elaborar una memòria final de prestació del servei, que 
ha de contenir les dades totals (centres atesos, nombre d’alumnes per centre i hores 
totals realitzades), les tasques de coordinació i la formació realitzada pels monitors 
o monitores.

L’anàlisi dels serveis prestats s’integra dins la planificació global dels recursos 
necessaris per atendre tot l’alumnat del sistema educatiu de Catalunya. Des dels Ser-
veis Territorials d’Ensenyament i des del Consorci d’Educació a Barcelona s’ha de 
revisar anualment els recursos i els suports dels que disposen els centres educatius 
del seu territori a fi d’elaborar les assignacions de recursos en funció de les necessi-
tats de l’alumnat que cal escolaritzar, i de l’alumnat que ja està escolaritzat.

En aquest sentit i a fi de garantir una adequada planificació i redistribució de re-
cursos, el Projecte de Decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un siste-
ma educatiu inclusiu, actualment en tramitació, estableix en l’article 25 l’elaboració 
del Mapa territorial de recursos per a alumnes amb necessitats educatives especí-
fiques. Cada Servei Territorial d’Ensenyament i, si escau, el Consorci d’Educació 
de Barcelona, hauran d’elaborar el Mapa territorial de recursos per oferir itineraris 
d’escolarització sostenibles, personalitzats i adients a les necessitats de l’alumnat per 
tot el seu procés educatiu i vetllant per la seva inserció social.

El Mapa territorial de recursos ha de tenir en compte criteris de distribució ter-
ritorial dels recursos amb l’objectiu que l’alumnat es pugui escolaritzar o ser atès en 
centres propers al seu domicili. Si és necessari a causa de l’especificitat del servei un 
centre podrà pertànyer a més d’un Servei Territorial d’Ensenyament.

Fascicle segon
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El Mapa també haurà d’incloure els recursos del Departament d’Ensenyament en 
qualsevol de les etapes educatives, i els recursos i serveis del Departament de Salut 
i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Barcelona, 23 de març de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

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

Proponent: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55289 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07586/11.

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

Proponent: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55289 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07586/11.

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

Proponent: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55289 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07586/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis relatius 
a l’augment del nombre d’alumnes amb necessitat de servei de 
vetllador
314-07590/11

Proponent: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55289 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07586/11.



BOPC 379
7 d’abril de 2017

1.25.15. Preguntes per escrit 43 

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

Proponent: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55289 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07586/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a 
determinar la partida pressupostària del servei de vetllador escolar
314-07592/11

Proponent: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55289 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07586/11.

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

Proponent: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55289 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07586/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’anàlisi de la 
situació del personal del servei de vetllador escolar
314-07594/11

Proponent: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55289 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07586/11.



BOPC 379
7 d’abril de 2017

1.25.15. Preguntes per escrit 44

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

Proponent: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55290 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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 314-07595/11, 314-
07596/11, 314-07597/11, 314-07598/11, 314-07599/11 i 314-07600/11 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 proper curs escolar 2017-2018 s’instal·laran mòduls provisionals per atendre 
l’increment d’alumnes que es produirà. El Departament d’Ensenyament té previst 
ubicar l’Institut Ermessenda de Girona a l’edifici que ocupava l’antiga fàbrica «Si-
mon» situada a la carretera de Barcelona.

Barcelona, 23 de març de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió de l’Institut 
Ermessenda, de Girona
314-07596/11

Proponent: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55290 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07595/11.

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

Proponent: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55290 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07595/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes 
l’emplaçament de l’Institut Ermessenda, de Girona
314-07598/11

Proponent: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55290 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07595/11.

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

Proponent: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55290 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07595/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació de 
nous centres per a atendre el creixement del nombre d’alumnes de 
primer d’ESO a Girona
314-07600/11

Proponent: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55290 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07595/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els controls de 
contaminació als abocadors de Tivissa i Reus
314-07623/11

Proponent: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55121 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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 314-07623/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-07624/11, 314-
07625/11 i 314-07681/11 a 314-07683/11.

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.

D’una banda, l’activitat dels dipòsits controlats es troba sotmesa a una normativa 
específica, i en particular, al Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del re-
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buig de residus en dipòsits controlats, on es determinen les condicions de construc-
ció i d’explotació dels dipòsits controlats i les mesures de control aplicables.

Cal afegir que els dipòsits controlats de residus han de trobar-se inscrits en el 
Registre de gestors de residus de Catalunya, i han de disposar del corresponent per-
mís ambiental d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats. Aquesta normativa té per objecte, entre d’altres, establir 
el règim d’intervenció administrativa prenent en funció del seu potencial d’afectació 
sobre el medi ambient i les persones.

Els dipòsits de Tivissa i Reus es troben autoritzats com a dipòsits controlats de 
classe II i estan inscrits en el registre de gestors esmentat. Les activitats, doncs, es-
tan plantejades dins dels paràmetres adients pel que fa a la protecció de les persones 
en general i de la població propera en particular i, pel que fa a la seva construcció, 
que es compleixen els requisits de la normativa.

Alhora, l’activitat dels dipòsits està sotmesa a un règim d’inspeccions periò-
diques de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), les quals tenen per objecte 
verificar que l’activitat es duu a terme d’acord amb la normativa i amb la seva au-
torització. L’actuació d’inspecció inclou la vigilància del compliment del règim d’au-
tocontrol establert, de les condicions de l’explotació i dels requisits administratius 
de l’activitat. A més a més, la inspecció pot incloure la realització de controls propis 
de l’Administració amb relació, entre d’altres coses, a entrades de residus, xarxa de 
lixiviats i d’aigües pluvials d’explotació, aigües subterrànies, xarxa de captació de 
biogàs, explotació del dipòsit, etc. A la intervenció directa sobre el gestor cal sumar 
el control que l’ARC exerceix sobre la documentació de gestió de residus i, particu-
larment, sobre els documents d’acompanyament i sobre les declaracions de residus 
tant del gestor com dels productors que destinen els residus a aquesta instal·lació.

D’acord amb el règim d’inspeccions esmentat, en els darrers sis anys s’han dut a 
terme, en el dipòsit de Tivissa, un total de 17 visites d’inspecció i 184 visites de con-
trol per part de l’empresa de suport extern. Pel que fa al dipòsit de Reus, s’han dut a 
terme 20 visites d’inspecció i 115 visites de control per part de l’empresa de suport 
extern. Totes aquestes visites es fan sense previ avís.

Pel que fa al control dels residus admesos, cal dir que una part del control es 
centra en la comprovació del registre d’entrades, així com un control de les zones de 
descàrrega dels residus. Addicionalment, quan escau, es consulta la documentació 
d’acompanyament per tal de comprovar que els residus dipositats es corresponen 
amb allò previst.

Pel que fa al control dels lixiviats cal dir que l’ARC duu a terme un control anual 
a cadascun dels dipòsits de residus. Us adjunto (Annex 1 i 2), els resultats dels dar-
rers 4 anys d’aquests controls de lixiviats. Els darrers controls s’han efectuat a finals 
de 2016 i les seves analítiques es troben en curs.

Igualment, i pel que fa al control de les aigües subterrànies, cal dir que l’ARC 
du a terme un control anual de la xarxa piezomètrica de control a cadascun dels di-
pòsits de residus. Us adjunto (Annex 1 i 2) els resultats dels darrers 4 anys d’aquests 
controls. Els darrers controls s’han efectuat també a finals de 2016 i les seves ana-
lítiques es troben en curs.

Pel que fa a la gestió dels lixiviats, cal dir que en cap cas els lixiviats són ges-
tionats mitjançant depuradores externes. Tant el dipòsit de Tivissa com el de Reus 
disposen de plantes per al tractament d’aquests lixiviats i, en cas de gestionar-se 
externament, el destí és, en ambdós casos, la instal·lació de gestió de residus de Tra-
tamientos y Recuperaciones Industriales, SA (TRISA), autoritzada per a l’admissió 
d’aquests residus. Cal precisar que, en el cas del dipòsit de Reus, les aigües ja trac-
tades, i no els lixiviats, són enviades, si escau, a les depuradores de Tarragona o de 
Reus.

Amb relació a l’origen territorial dels residus admesos en aquests dipòsits, cal 
dir que en la gestió dels residus municipals, els ens locals o supralocals responsa-
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bles són els qui estableixen la destinació dels residus que es troben sota la seva res-
ponsabilitat. Atès que una part de la fracció resta es destina a instal·lacions de pre-
tractament centralitzades, la informació sobre l’origen territorial dels residus en cap 
cas es pot extrapolar directament al rebuig que es destina a dipòsits. Pel que fa a les 
entrades de procedència municipal del dipòsit controlat de Tivissa cal indicar que 
la procedència dels residus municipals és bàsicament dels àmbits del Baix Ebre, Ri-
bera d’Ebre, Priorat i Terra Alta, tot i que també es reben residus d’instal·lacions de 
tractament de residus d’altres àmbits (Anoia, Baix Penedès, Garraf i alguna entrada 
puntual de Baix Camp i Àrea Metropolitana). Les dades es poden consultar en la 
resposta parlamentària 314-03784/11. Pel que fa al dipòsit de Reus, cal dir que no 
rep residus de procedència municipal.

D’altra banda, pel que fa a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), d’acord amb el 
que estableix la normativa d’aigües vigent, les seves competències i la delimitació 
d’aquestes masses que consta a la planificació hidrològica, l’ACA disposa de pous 
de control de la qualitat de les masses d’aigua subterrània tant al municipi de Reus 
com de Tivissa.

Tanmateix, cap d’aquests punts de control té per objectiu el control particularit-
zat dels possibles efectes que poden generar els lixiviats dels abocadors de Reus i 
Tivissa.

Pel que fa a l’abocador de Reus, aquest està ubicat damunt de la massa d’aigua 
subterrània 24 «Baix Francolí». Segons la valoració oficial de l’estat de la massa 
d’aigua, feta pel Pla de gestió 2016-2021, aprovat el mes de gener de 2017, indica 
que la massa està en mal estat per valors elevats de nitrats. Aquesta valoració està 
feta amb els resultats de les xarxes de control del període 2007-2012 (Primer pla de 
seguiment i control PSIC 2007-2012). Els punts d’incompliment es distribueixen per 
tota la massa d’aigua, no localitzant-ne un focus concret, la majoria d’aquests incom-
pliments es deuen principalment a la contaminació procedent de fonts agràries. En 
aquesta àrea es va delimitar la Zona Vulnerable a la contaminació per nitrats pro-
cedents de fonts agràries (Zona Vulnerable nº 4), (Decret 283/1998 de 21 d’octubre). 
Pel que fa a la resta de paràmetres utilitzats per a la valoració química de la massa 
tots presenten concentracions per sota del seu valor llindar o bé norma de qualitat.

La Directiva Marc de l’Aigua (DMA) marca els objectius de qualitat que servei-
xen per a valorar les masses d’aigua. Pel que fa als nitrats, la DMA marca la norma 
de qualitat en 50 mg/l. Els resultats de la xarxa que superen aquest valor donen in-
compliments en els punts de control. En el cas que aquests incompliments superin 
el 20% de la superfície total de la massa d’aigua, aquesta es declara en mal estat.

També s’ha fet una valoració parcial del segon període del Pla de seguiment i 
control (PSIC 2013-2018) amb els resultats dels primers tres anys de control (2013-
2015). En aquesta valoració els resultats són semblants als del primer pla de segui-
ment i control. La massa està en mal estat per concentracions elevades de nitrats; la 
resta de paràmetres no determinen un mal estat de la massa d’aigua.

Quant a l’abocador de Tivissa està ubicat damunt de la massa d’aigua subterrània 51  
«Fossa de Mora».

La valoració de l’estat químic d’aquesta massa d’aigua és bo. No hi ha cap parà-
metre químic que faci incomplir l’estat de la massa.

S’han aplicat els mateixos criteris de valoració d’aquesta massa d’aigua que per a 
la massa d’aigua del Baix Francolí. En aquest cas, la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre (CHE) es qui marca els valors llindar usats per fer la valoració.

La CHE, com a organisme amb competències en aquest àmbit a la seva conca, 
fa la seva valoració de l’estat de la massa d’aigua, coincidint amb la que fa l’ACA i 
determinant que aquesta està en bon estat.

La informació referent a l’estat de les masses d’aigua i els criteris de valoració 
es poden consultar al Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al 
període 2016-2021. També hi ha una aplicació a la pàgina WEB de l’ACA que per-
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met consultar i descarregar tota aquesta informació: http://aca-web.gencat.cat/app/
WDMA/.

Pel que fa als controls, l’ACA, en relació amb l’abocador de Tivissa, és té cons-
tància de controls fets per la Demarcació Territorial de les Terres de l’Ebre en dues 
inspeccions realitzades els anys 2014 i 2016. En la inspecció número INS16003243 
(27 d’abril de 2016), es va agafar i analitzar una mostra de les aigües residuals de 
la bassa d’aigües seminetes i de la sortida de la depuradora biològica. També es va 
agafar i analitzar una mostra del piezòmetre 5, amb independència dels autocontrols 
que realitza l’empresa i rep l’Agència de Residus de Catalunya.

En la inspecció número INS14002983 (13 de maig de 2014), a més de la mostra 
recollida i analitzada de la bassa de seminetes, s’hi va afegir una mostra del pou 
d’abastament del que disposa la pròpia empresa; amb l’objectiu de controlar si hi 
havia alguna possible contaminació de l’aqüífer.

Us adjunto les dues actes d’inspeccions mencionades anteriorment (Annex 3).
En relació amb l’abocador de Reus, us adjunto la relació d’inspeccions efectua-

des per l’ACA en el període dels anys 2005-2016. (Annex 4)

Barcelona, 6 de març de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de 
contaminació dels aqüífers que es troben sota els abocadors de 
Tivissa i Reus
314-07624/11

Proponent: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55121 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07623/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les depuradores on 
s’envien els lixiviats produïts als vasos de control dels abocadors de 
Tivissa i Reus
314-07625/11

Proponent: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55121 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07623/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’habilitació de 
línies d’ajuts per als ens locals per a implantar la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern
314-07641/11

Proponent: Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55157 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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 314-07641/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-07642/11, 314-
07643/11, 314-07644/11, 314-07648/11, 314-07649/11, 314-07650/11 314-07651/11, 
314-07652/11 i 314-07653/11.

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.

Pel que fa al suport que dóna el Govern als ens locals per facilitar la implantació 
de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pú-
blica i bon govern cal esmentar:

– El Conveni marc «Xarxa de governs transparents de Catalunya» per col·labo-
rar en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que va 
ser subscrit el 2 de juny de 2015 pel Departament de Governació i Relacions Insti-
tucionals, que aleshores era el competent en transparència, participació ciutadana 
i en administració local, el Consorci Administració Oberta de Catalunya, l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya, les Diputacions de Barcelona, Girona, Llei-
da i Tarragona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de 
Municipis de Catalunya.

– Les diferents iniciatives de suport als ens locals dutes a terme pel Consorci 
Administració Oberta de Catalunya i el Portal de Suport de Transparència, com 
l’elaboració de formularis electrònics de sol·licitud d’accés a la informació pública 
i altres models normalitzats o la plataforma elaborada per facilitar als ens locals la 
gestió dels seus portals de transparència.

– Aquest suport ha anat acompanyat d’actuacions de formació i de la publica-
ció de diverses guies de transparència i participació ciutadana. D’aquestes guies cal 
destacar-ne la d’aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern a les entitats locals, publicada el setem-
bre de 2015.

Pel que fa a la promoció de la participació ciutadana i a la realització de consul-
tes ciutadanes d’àmbit local, cal tenir present que, més enllà de la legalitat vigent, la 
participació ciutadana en els ajuntaments, en tant que part integral de la seva gover-
nança, depèn de criteris d’oportunitat que formen part de l’autonomia local.

En conseqüència, les actuacions de la Secretaria de Transparència i Govern 
Obert per a promoure la participació ciutadana en els ajuntaments es concreten en 
l’organització de cursos de formació i l’elaboració de publicacions que facilitin el 
canvi cultural i la bona recepció de les metodologies adequades. Aquestes actua-
cions s’enquadren dins les previsions del Conveni marc «Xarxa de governs trans-
parents de Catalunya» abans esmentat, que ha permès la constitució d’un grup de 
treball sobre participació ciutadana. Destacar, entre altres, la recentment publicada 
«Guia per dissenyar i executar processos participatius en l’àmbit municipal». La 
guia a l’abast dels municipis en format paper i en format electrònic, té per objectiu 
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oferir pautes i recomanacions per afavorir la màxima qualitat en el disseny i la ges-
tió dels processos participatius en l’àmbit municipal.

Quant als plans de formació i les jornades tècniques de participació ciutadana, 
cal tenir en compte el següent:

– El nombre de tècnics i tècniques de participació ciutadana en la majoria d’ajun-
taments és, necessàriament limitat. Per aconseguir un nombre adequat de persones 
que segueixin els cursos i per aprofitar la transmissió de coneixement i experiència 
entre els tècnics, és més eficient organitzar directament les actuacions de formació 
i les jornades tècniques

– El Govern, a través de la Secretaria de Transparència i Govern Obert, ofereix 
als tècnics i tècniques dels ens locals un itinerari formatiu en col·laboració amb 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC). L’itinerari transmet conei-
xements teòrics i pràctics d’aspectes fonamentals de Govern Obert, inclosa la par-
ticipació ciutadana o l’aplicació de les noves tecnologies al servei de la qualitat de-
mocràtica i consta de cursos presencials i virtuals.

– Destaquen els cursos sobre la gestió col·laborativa d’espais i equipaments pú-
blics; la participació ciutadana i noves tecnologies; els mecanismes de participació 
ciutadana; la participació interna a les entitats des de la perspectiva dels tècnics lo-
cals i la incorporació de la ciutadania en l’elaboració de polítiques públiques.

– Amb relació a les jornades tècniques, destaca la Jornada d’Innovació Demo-
cràtica que s’organitza amb caràcter anual i que serveix per aprofundir aspectes 
concrets de la participació ciutadana que són de rellevància a tots els municipis. Per 
exemple, la darrera edició, de 2016, s’ha centrat en la participació en entorns esco-
lars.

Finalment, pel que fa a la promoció d’actuacions destinades a enfortir el teixit 
associatiu i la participació ciutadana des dels ajuntaments, i a banda de les actua-
cions que es desenvolupen en l’àmbit de l’enfortiment del teixit associatiu a través de 
la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària; des de la Secretaria de Transpa-
rència i Govern Obert es desenvolupen actuacions de formació, jornades tècniques i 
s’elaboren i editen publicacions amb l’objectiu de facilitar el canvi cultural i la bona 
recepció de les metodologies adequades en els ens locals, incloent un curs sobre la 
participació interna en les entitats sense ànim de lucre. Cal tenir present, però, que 
la decisió de desenvolupar la participació ciutadana en els ajuntaments, en tant que 
part integral de la seva forma de governança, forma part de l’autonomia local. Du-
rant 2017 es s’obrirà una convocatòria pública d’ajuts l’objecte de la qual serà l’as-
sessorament per a impulsar la participació interna a les entitats.

Pel que fa a les qüestions formulades en matèria de transparència, a banda de les 
actuacions de suport a les entitat socials que du a terme la Direcció General d’Ac-
ció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el 
Govern va elaborar, el 2015, la Guia de transparència per a les associacions i fun-
dacions perceptores d’ajuts i subvencions públics i, el 2016, una infografia per tal 
difondre les obligacions de transparència d’aquestes entitats.

Des del 2016, el Govern també dóna suport al projecte, TransparEnt, del Labo-
ratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, que dóna assessorament a les entitats per a l’acompliment de 
les obligacions derivades de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern.

Les actuacions d’assistència als ens locals s’articulen a través del Consorci d’Ad-
ministració Oberta de Catalunya i s’emmarquen en el Conveni Marc «Xarxa de go-
verns transparents de Catalunya» ja esmentat.

Pel que fa al suport i l’assessorament jurídic i tecnològic, es canalitza actualment 
a través dels Departaments d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Trans-
parència i el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 
directament i a través del Consorci Administració Oberta de Catalunya i l’Esco-
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la d’Administració Pública de Catalunya, mitjançant el conveni abans esmentat. 
Aquest conveni regula el marc permanent de coordinació, col·laboració i intercanvi 
d’informació per al desplegament i l’aplicació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en llurs àmbits com-
petencials respectius. En aplicació d’aquest conveni, s’han dut a terme jornades de 
formació a tot el territori sobre la Llei de Transparència i sobre el Portal de Trans-
parència de Catalunya, i s’han creat diversos grups de treball amb l’objectiu d’inter-
pretar la norma, i facilitar la seva implementació en l’administració local.

El Consorci Administració Oberta de Catalunya ofereix el Portal de Suport de 
Transparència, plataforma elaborada per facilitar als ens locals la gestió dels seus 
portals de transparència.

El suport jurídic es duu a terme a través de la Secretaria de Cooperació i Coor-
dinació de les Administracions Locals del Departament de Governació, Adminis-
tracions Públiques i Habitatge.

El Conveni «Xarxa de governs transparents de Catalunya» també preveu l’oferta 
de formació sobre la gestió col·laborativa d’espais i equipaments públics; la trans-
parència i rendició de comptes al món local, més enllà del marc normatiu; la par-
ticipació ciutadana i noves tecnologies; els mecanismes de participació ciutadana; 
la participació interna a les entitats des de la perspectiva dels tècnics locals i la in-
corporació de la ciutadania en l’elaboració de polítiques públiques, que es sumen a 
les activitats formatives sobre la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparèn-
cia, accés a la informació publica i bon govern desenvolupades en col·laboració amb 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Barcelona, 27 de març de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’habilitació de línies 
d’ajuts per als ens locals per a promoure la participació ciutadana o 
fer consultes ciutadanes en llur àmbit
314-07642/11

Proponent: Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55157 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07641/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’habilitació de línies 
d’ajuts per als ens locals per a elaborar plans de formació o jornades 
tècniques de participació ciutadana
314-07643/11

Proponent: Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55157 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07641/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’habilitació de 
línies d’ajuts per als ens locals per a enfortir el teixit associatiu i la 
participació ciutadana des dels ajuntaments
314-07644/11

Proponent: Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55157 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07641/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’habilitació de 
mecanismes de suport a les entitats privades no lucratives per mitjà 
dels ajuntaments per a complir la Llei 19/2014, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern
314-07648/11

Proponent: Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55157 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07641/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència 
econòmica a les entitats locals per a aplicar la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern
314-07649/11

Proponent: Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55157 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07641/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’organisme que 
donarà suport i assessorament jurídic i tecnològic als ens locals 
per a aplicar la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern
314-07650/11

Proponent: Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55157 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07641/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la concreció del 
programa de suport als ens locals per a aplicar la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern
314-07651/11

Proponent: Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55157 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07641/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de la posada 
en marxa del programa de suport als ens locals per a aplicar la Llei 
19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
314-07652/11

Proponent: Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55157 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07641/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa de 
formació per als tècnics i polítics obligats per la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern
314-07653/11

Proponent: Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55157 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07641/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
destinat al desenvolupament de les lleis de memòria històrica
314-07661/11

Proponent: Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55158 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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 314-07661/11, con-
juntament amb les número de tramitació 314-07662/11, 314-07663/11 314-07664/11.

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 informo del següent:

Per a l’impuls de les polítiques de memòria, el Govern destina amb l’actual pres-
supost (prorrogat de 2015) a la Direcció General de Relacions Institucionals i amb 
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el Parlament (DGRIP) del Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals 
i Transparència un total de 3.921.593 euros, dels quals 1.824.760 es destinen al Me-
morial Democràtic, el Museu Memorial de l’Exili (MUME) i el Consorci per als 
Espais de la Batalla de l’Ebre (COMEBE).

En el pressupost 2017, la DGRIP té previst destinar-hi un total de 5.172.100 eu-
ros, dels quals 2.454.800 euros es destinen a les entitats anteriorment esmentades.

A més, la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament està 
elaborant unes bases de subvencions per a ens locals per al manteniment d’espais de 
memòria, com també la convocatòria d’un premi a iniciatives de foment i difusió de 
la memòria històrica local.

L’any 2016 es va iniciar la commemoració dels 80 anys de l’inici de la Guerra 
Civil (1936-1939) oferint un marc adequat per renovar l’impuls de les polítiques pú-
bliques de memòria històrica. La commemoració, que es va inaugurar amb un acte 
al Palau de la Música Catalana, compta amb una pàgina web (80anysguerracivil.
gencat.cat) creada específicament per a la difusió d’actes de tot tipus relacionats amb 
la memòria històrica dins i fora de Catalunya, recollint ja un centenar d’activitats.

Fora de Catalunya, el Govern, a través de la Delegació de la Generalitat a Itàlia, 
ha impulsat la difusió de l’exposició ‘Catalogna Bombardata’, que ha estat expo-
sada a més de 45 localitats italianes i ha tingut més de 10.000 visitants, recordant 
els bombardeigs de l’aviació feixista a diverses ciutats catalanes. També a Buenos 
Aires, el Govern va participar en diferents actes que posen en valor la memòria de-
mocràtica de Catalunya i l’Argentina, i es va col·locar una placa en commemoració 
dels 200 anys de la Independència de l’Argentina i, en reconeixement als catalans 
que van lluitar a la Revolució de Maig i la defensa de Buenos Aires, i també la pri-
mera pedra d’una estàtua dedicada a Lluís Companys a la Plaza de Catalunya que 
s’instal·larà durant el 2017. Així com la participació a les Jornades en record a Lluís 
Companys. Enguany, s’ha instituït el 5 de febrer com a Dia Nacional de l’Exili i la 
Deportació. I aquest 2017 el Govern ha col·locat una placa en memòria de les perso-
nes que van haver d’exiliar-se a la platja d’Argelers (França).

Paral·lelament, el Govern ha dut a terme diverses actuacions adreçades a la resti-
tució moral, com ho són els homenatges anuals a l’Holocaust, a la Lleva del Biberó o 
a les persones mortes i desaparegudes a la batalla de l’Ebre al Memorial de les Cam-
posines. També s’ha homenatjat a les persones que van ser represaliades per lluitar 
per les llibertats i la democràcia durant la dictadura franquista, entregant més de 
300 diplomes. I s’ha col·laborat en diversos actes organitzats per altres institucions i 
organismes, com en l’homenatge als morts durant els Fets de la Fatarella.

Amb el compromís del Govern per restituir i dignificar la memòria, i en el marc 
de la commemoració, s’han presentat el Pla d’identificació genètica i el Pla de fosses. 
Es tracta de dos passos complementaris que, per primer vegada, permetran de forma 
sistemàtica establir relacions de parentiu i determinar identificacions personals de 
les restes òssies exhumades d’arreu del territori de Catalunya. Aquest encreuament 
es fa a partir de la constitució d’una base de dades amb els perfils genètics dels fa-
miliars de desapareguts (a través del Registre de familiars de desapareguts durant la 
Guerra Civil i dictadura franquista) i una base de dades amb els perfils genètics de 
les restes òssies exhumades.

A través del Memorial Democràtic, el Govern ha col·locat les stolpersteine (llam-
bordes en homenatge a les persones deportades als camps de concentració nazis) a 
les poblacions de Manresa, Igualada i Castellar del Vallès.

D’altra banda, pel que fa a la restitució jurídica, en compliment de la Resolució 
271/XI sobre la persecució dels crims del franquisme, el Govern va encarregar al 
Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya un informe per valorar la viabilitat 
processal de personar-se com a acusació en la causa contra els crims del franquisme 
oberta al Jutjat Criminal i Correccional Federal Nº 1 de Buenos Aires.
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De l’informe elaborat pel Gabinet Jurídic es desprèn que el dret processal argentí 
(article 5 del Codi Penal Processal) reserva l’impuls de l’acció penal pels delictes de 
genocidi i lesa humanitat al ministeri fiscal i, per aquest motiu, la legitimació activa 
de les víctimes del franquisme ha estat intensament discutida durant la instrucció de 
la causa. La controvèrsia ha estat finalment resolta per la Sala Segona del Tribunal 
Suprem argentí que, emparant-se en tractats internacionals dels quals Argentina és 
part, s’ha manifestat a favor de reconèixer el dret de les víctimes del franquisme a 
denunciar els crims de genocidi comesos per la dictadura i a exigir la reparació dels 
danys causats.

D’aquesta manera, el Tribunal Suprem argentí ha ampliat jurisprudencialment 
–i en base al dret internacional– l’abast de la legitimació activa de les víctimes que 
preveu el dret processal argentí. Tanmateix, malgrat que segueixen existint dubtes 
raonables sobre la possibilitat que el Govern es pugui personar en la causa com a 
part querellant, atès que l’article 82 bis del Codi Penal Processal argentí restringeix 
la legitimació activa de persones jurídiques a les associacions i les fundacions ofeses 
pel delicte, el Govern considera indiscutible la seva condició de víctima dels crims 
del franquisme.

Sense perjudici del que s’ha exposat fins aquí, és pertinent informar al Parlament 
que el dia 22 de desembre de 2016 el Memorial Democràtic va actuar en qualitat 
d’amicus curiae davant el Jutjat Criminal o Correccional Federal Nº 1 de Buenos 
Aires. En virtut d’aquesta actuació, el Memorial Democràtic va comparèixer com 
a col·laborador i va aportar abundant documentació referent als crims comesos pel 
franquisme a Catalunya.

Finalment, en referència a la relació de la direcció del Memorial Democràtic 
(MD) amb els ajuntaments, cal dir que és cordial i fluida, cosa que permet articular 
diversos projectes comuns en diferents àmbits d’actuació. Com a mostra, podem es-
mentar els següents:

– Assessorament del MD en temes de simbologia franquista,
– Assessorament i seguiment del MD pel que fa a la Xarxa d’Espais de Memòria 

Democràtica de Catalunya,
– Col·laboració en la recollida de testimonis per al Banc audiovisual de dades,
– Itinerància d’exposicions temporals,
– Projectes educatius sobre temes de memòria adreçats principalment a IES,
– Col·laboracions puntuals amb temes diversos, com per exemple la col·locació 

d’stolpersteine en diverses poblacions (aquest paràgraf està més detallat en l’informe 
adjunt elaborat pel Memorial Democràtic).

Barcelona, 27 de març de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’establiment de 
línies de finançament per a projectes de recuperació de la memòria 
històrica per a ajuntaments
314-07662/11

Proponent: Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55158 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07661/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les iniciatives que 
es duen a terme per a la reconciliació i la restitució jurídica i moral
314-07663/11

Proponent: Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55158 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07661/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació entre 
la direcció del Memorial Democràtic i els ajuntaments
314-07664/11

Proponent: Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres diputats del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55158 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07661/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’analítiques dels piezòmetres i els abocaments fets per l’Agència 
Catalana de l’Aigua i l’Agència de Residus de Catalunya als 
abocadors de Tivissa i Reus
314-07681/11

Proponent: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55121 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07623/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
controls sense avís previ que l’Agència de Residus de Catalunya ha 
fet als abocadors de Tivissa i Reus per a comprovar que els residus 
abocats estan autoritzats com a no especials
314-07682/11

Proponent: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55121 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07623/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la proporció de 
residus no territorials que s’aboquen als abocadors de Tivissa i de 
l’empresa Corsa
314-07683/11

Proponent: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55121 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07623/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els serveis 
d’emergència tenien algun protocol acordat amb Adif i Renfe pel que 
fa a la detecció de bosses, motxilles o maletes sospitoses
314-07761/11

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55276 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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 314-07761/11 i 314-
07762/11, us trameto, en document annex, la informació facilitada per la Direcció 
General de la Policia.

Barcelona, 22 de març 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.

En relació amb el desallotjament de l’Estació de Sants del dia 10 de gener de 
2017, arran de la localització d’una maleta sospitosa de contenir un artefacte explo-
siu, s’ha de subratllar que el protocol consisteix a alertar a la Policia de la Generali-
tat - Mossos d’Esquadra mitjançant el telèfon d’emergències 112. Aquest és el mitjà 
més àgil per tal que s’activin els serveis necessaris per valorar les mesures escaients 
en funció de les característiques i ubicació de l’objecte en qüestió i de les circums-
tàncies en què ha estat localitzat. En atenció a aquestes variants, es dóna avís als 
serveis especialitzats (Unitat Canina o Àrea TÈDAX-NRBQ), que lògicament fan 
les comprovacions pertinents i duen a terme les gestions més adequades.

El dia següent d’aquest incident, la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esqua-
dra, per mitjà de diversos comandaments, va convocar una reunió amb els respon-
sables de seguretat d’ADIF i de RENFE per conèixer de primera mà els detalls de 
la gestió realitzada per totes dues entitats. En atenció al contingut de la trobada, es 
va instar als responsables a modificar diversos aspectes dels seus protocols interns 
d’actuació pel que fa a la seguretat en la comprovació, coordinació, emmagatzemat-
ge i trasllat d’objectes localitzats. ADIF i RENFE van informar que revisarien i fa-
rien les modificacions oportunes en els seus procediments.

Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’establiment d’un 
nou protocol d’actuació dels serveis d’emergència pel que fa a 
la detecció de bosses, motxilles o maletes sospitoses en trens o 
instal·lacions ferroviàries
314-07762/11

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55276 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07761/11.

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

Proponent: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55122 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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 
314-07798/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-07799/11.

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 nivell d’informació actual no es considera que sigui prou precís per realitzar 
unes anàlisis més completes i acurades sobre el posicionament exacte dels trens. 
Així, amb les noves dades es podrien avaluar detalladament el grau de compliment 
dels horaris, les velocitats de recorregut real, el temps global perdut per limitacions 
temporals de velocitat o els temps reals de parades.

Aquestes dades doten a la Generalitat d’eines per tal de millorar les tasques de 
planificació dels serveis de la seva titularitat i vetllar pel compliment dels horaris 
establerts. Accions que redunden en un millor servei a la ciutadania.

Barcelona, 20 de març de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat



BOPC 379
7 d’abril de 2017

1.25.15. Preguntes per escrit 59 

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

Proponent: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55122 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07798/11.

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

Proponent: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55123 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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 314-07800/11 us in-
formo del següent:

La durada del contracte s’ha establert d’acord amb criteris tècnics i, en tot cas, 
resulten útils al Govern de la Generalitat per a l’exercici de les seves competències 
en matèria de transport ferroviari.

Barcelona, 20 de març de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els quilos de fruita 
que han venut els productors catalans en el període 2010-2016
314-07897/11

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55465 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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 314-07897/11 us in-
formo del següent:

Els quilos de venda de fruita dels productors catalans, per al període 2010-2016, 
han estat els següents: 

Producció (tones)

Any Cítrics Fruita dolça Total

2010 182.139 948.544 1.130.683
2011 184.028 1.012.089 1.196.117
2012 168.116 753.789 921.905
2013 166.615 805.158 971.773
2014 191.602 926.516 1.118.118
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Producció (tones)

Any Cítrics Fruita dolça Total

2015 164.089 835.663 999.752
2016 154.438 856.000 1.010.438

Barcelona, 29 de març de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els quilos de fruita 
que s’han exportat en el període 2010-2016
314-07898/11

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55466 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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 314-07898/11 us in-
formo del següent:

Els quilos de fruita que s’han exportat a l’exterior, durant el període 2010-2016, 
han estat els següents: 

Exportació (tones)

Any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total (fruita dolça i cítrics) 674.160,76 746.778,08 899.681,53 816.158,66 891.778,74 882.172,49 865.366,99

Barcelona, 29 de març de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el preu de venda de 
les varietats de fruita pels productors del gener del 2016 al gener del 
2017
314-07899/11

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55467 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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 314-07899/11 us in-
formo del següent:

L’evolució mensual dels preus de venda d’aquestes varietats, des del gener del 
2016 fins al gener 2017, ha estat la següent: 
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Preus percebuts pel pagès. Catalunya 2010-2016 

Fruita

Font: Gabinet Tècnic i d’Estudis Sectorials
S’ha actualitzat la base dels preus de la sèrie de preus de Catalunya 2010-2016 (Base 2010)

Codi Producte Any Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des. Anual

052111 Poma 
consum 
en fresc 2015 29,03 27,49 23,56 23,56 - - - - 42,71 42,72 40,54 40,33 35,53
€/100 kg 2016 39,26 36,96 35,23 37,50 - - - - 38,77 43,19 38,54 36,85 38,85

052211 Pera 
consum en 
fresc 2015 47,53 49,32 49,26 51,25 - - - 49,61 53,64 50,72 49,46 52,12 50,37
€/100 kg 2016 53,16 51,92 53,46 54,54 - - - 58,76 52,20 51,48 47,69 45,44 51,66

052410 Préssec 
tipus 
Nectarina 2015 - - - - - 36,31 35,53 36,69 41,75 - - - 37,41
€/100 kg 2016 - - - - - 42,50 41,38 41,25 41,25 - - - 41,37

052499 Préssec 
consum 
en fresc 2015 - - - - - 58,88 37,17 34,56 41,77 - - - 39,72
€/100 kg 2016 - - - - - 52,65 41,96 37,75 36,94 - - - 40,50

051115 Taronja 
grup Navel 2015 13,45 16,92 20,75 21,34 - - - - - - 16,18 18,35 18,31
€/100 kg 2016 19,00 21,83 24,46 28,67 - - - - - - 23,12 22,75 23,79

051125 Taronja 
Grup 
Blanques 2015 - - - 25,93 28,01 - - - - - - - 26,97
€/100 kg 2016 - - - 27,80 37,41 - - - - - - - 32,61

051220 Grup 
Clementines 2015 17,01 - - - - - - - - - 24,64 21,69 21,52

  €/100 kg 2016 26,04 - - - - - - - - - 22,04 20,09 20,88

Barcelona, 29 de març de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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Preus percebuts pel pagès. Catalunya
2010-2016
Fruita

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el preu de venda de 
les varietats de la poma
314-07900/11

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55468 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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 314-07900/11 us in-
formo del següent:

El preu de venda de les diferents varietats de la poma és el següent:

Base
2005

Barcelona, 29 de març de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls de mesures 
per a fer front a la crisi dels preus de la poma
314-07901/11

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55469 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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

lunya, i a fi de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07901/11, us informo 
del següent:

Atesa la situació critica que s’està produint en els preus de la poma, el divendres 
10 de febrer el DARP va sol·licitar al MAPAMA que les 3.015 t addicionals del Re-
glament (UE 2016/921) que la Comissió assignarà a Espanya es destinin íntegra-
ment a la poma.

També s’ha demanat que es puguin incrementar les quotes a la UE, ja que es pre-
veu que s’esgotin ràpidament. Actualment, hi ha unes quotes assignades de 18.000 t  
per a tota la UE, i l’assignació per a Espanya d’aquesta quantitat ha estat de 3.015 t per  
a totes les espècies.

Igualment, s’ha sol·licitat que des de la nova publicació del Reglament de la 
UE, a partir de l’1 de juliol de 2017, i per a la nova campanya de fruita, puguem dis-
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posar també de mesures excepcionals; a més, atès que ja preveiem dificultats en la 
campanya 2017, que com a mínim les quantitats de les retirades siguin les mateixes.

També, durant aquest mes de març, hem aprovat la creació de 3 circumscripcions 
econòmiques de fruita dolça a Catalunya: una pel préssec i la nectarina, una per la 
poma i, la tercera, per la pera. Són les primeres que s’aproven a tot l’Estat.

La circumscripció única és un instrument que permet la millora de la comer-
cialització de la fruita dolça, ja que permet establir normes, acordades pel sector i 
d’obligat compliment, sobre les característiques del producte que va al mercat. Amb 
aquesta creació, permetrà incidir en la regulació del mercat per prevenir crisis de 
preus i poder actuar i minimitzar-ne els efectes, en cas que es produeixin.

Barcelona, 29 de març de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si impulsarà la 
retirada de pomes del mercat per a aturar-ne la caiguda de preus
314-07902/11

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55470 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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

lunya, i a fi de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07902/11, us informo 
del següent:

Les retirades no depenen del Govern. En aquest moment, el Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació està realitzant totes les actuacions necessà-
ries, com, per exemple, demanar al MAPAMA que activi les mesures excepcionals i 
faci la reassignació de les 3.015 t sobrants del Reglament (UE 2016/921).

Barcelona, 29 de març de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a alleujar la crisi dels productors de la poma Golden
314-07903/11

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55471 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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

lunya, i a fi de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07903/11, us informo 
del següent:

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ja impulsa dife-
rents mesures, com, per exemple:

a) La sol·licitud al MAPAMA de l’activació de les mesures excepcionals per a la 
fruita dolça.

b) Circumscripció econòmica per a la fruita dolça.
c) Programa Fruita a les escoles.
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d) Plataformes de comercialització: s’impulsarà a través de la nova ordre d’ajuts 
de les cooperatives.

e) Codi de Bones Pràctiques Comercials. A través del grup de treball d’anàlisi de 
mercats, es pretén la integració i estructuració de la cadena de valor de la fruita (es 
tractarà a la reunió de treball del 14 de març d’enguany).

f) Observatori de preus de la fruita (Per primera vegada a la història, aquest any, 
a Catalunya, hem declarat d’interès estadístic el preu de la fruita i tots els operadors 
hauran de donar els preus).

Barcelona, 29 de març de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls de mesures 
per a promocionar el consum de la poma Golden
314-07904/11

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55472 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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

lunya, i a fi de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07904/11, us informo 
del següent:

A fi d’afavorir els productes de proximitat, el Govern va impulsar ja l’any 2013 
el Decret de venda de proximitat. També disposem del Pla de contractació pública 
aprovat el 16 de juny de 2015 que fomenta que les administracions públiques con-
tractin productes catalans i de proximitat i la campanya de nadal de productes ca-
talans. Dins d’aquestes mesures, s’inclou la fruita, i, en concret, la poma Golden.

Barcelona, 29 de març de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de fer 
campanyes per a promocionar la qualitat de la fruita de proximitat
314-07905/11

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55473 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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

lunya, i a fi de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07905/11, us informo 
del següent:

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va impulsar, i 
preveu tornar a fer-ho, una campanya publicitària per promoure productes catalans 
durant el període de Nadal.

Aquesta campanya inclou la inserció de publicitat en els mitjans tant de televisió 
i ràdio en hora punta com de premsa.
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Amb aquesta campanya, volem donar el màxim suport i publicitat a totes les 
DOP i IGP que tenim i a tots els productes catalans.

Barcelona, 29 de març de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’adoptar 
mesures de suport als petits agricultors de fruita que pateixen la 
crisi dels preus
314-07906/11

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 55474 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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

lunya, i a fi de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07906/11, us informo 
del següent:

El Govern ja ha demanat al MAPAMA l’assignació de les quantitats per a fer 
les retirades i l’activació de les mesures extraordinàries que els reglaments europeus 
tenen previstos. També està impulsant un conjunt de mesures destinades a la fruita 
dolça per millorar-ne la competitivitat, la cadena de valor i l’estructuració del sector.

Barcelona, 29 de març de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.25. Preguntes al Govern

2.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures previstes per a la subsistència de les farmàcies en situació 
de viabilitat econòmica compromesa
311-00074/11

RETIRADA

Reg. 55183 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 30.03.2017

Retirada: David Mejía Ayra, del GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de persones afectades pel que determina la Resolució 
1102/X, sobre les actuacions restrictives dels drets del personal 
sanitari no facultatiu jubilat, en data del 31 de gener de 2016
311-00095/11

RETIRADA

Reg. 55184 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 30.03.2017

Retirada: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import 
que s’hauria hagut de pagar al gener del 2016 en compliment de la 
lletra c de la Resolució 1102/X, sobre les actuacions restrictives dels 
drets del personal sanitari no facultatiu jubilat
311-00096/11

RETIRADA

Reg. 55184 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 30.03.2017

Retirada: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de professionals en plantilla de les gerències territorials 
d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut per titulació i per 
situació laboral del 2010 al 2015
311-00097/11

RETIRADA

Reg. 55184 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 30.03.2017

Retirada: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
població de referència assignada a les gerències territorials d’atenció 
primària de l’Institut Català de la Salut del 2010 al 2015
311-00098/11

RETIRADA

Reg. 55184 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 30.03.2017

Retirada: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de contractes laborals fets a les gerències territorials 
d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut el 2015
311-00099/11

RETIRADA

Reg. 55184 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 30.03.2017

Retirada: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
durada mitjana dels contractes laborals fets per les gerències 
territorials d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut el 2015
311-00100/11

RETIRADA

Reg. 55184 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 30.03.2017

Retirada: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
proveïdors o les empreses responsables de diversos serveis de les 
gerències territorials d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut 
el 2014 i el 2015
311-00101/11

RETIRADA

Reg. 55184 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 30.03.2017

Retirada: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
inversions fetes a les gerències territorials d’atenció primària de 
l’Institut Català de la Salut del 2010 al 2015
311-00102/11

RETIRADA

Reg. 55184 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 30.03.2017

Retirada: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de professionals en plantilla del Centre Corporatiu de 
l’Institut Català de la Salut per titulació i per situació laboral del 2010 
al 2015
311-00103/11

RETIRADA

Reg. 55184 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 30.03.2017

Retirada: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de professionals en plantilla dels hospitals de l’Institut 
Català de la Salut per titulació i per situació laboral del 2010 al 2015
311-00104/11

RETIRADA

Reg. 55184 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 30.03.2017

Retirada: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de contractes laborals fets als hospitals de l’Institut Català 
de la Salut el 2015
311-00105/11

RETIRADA

Reg. 55184 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 30.03.2017

Retirada: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
durada mitjana dels contractes laborals fets als hospitals de l’Institut 
Català de la Salut el 2015
311-00106/11

RETIRADA

Reg. 55184 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 30.03.2017

Retirada: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
població de referència assignada als hospitals de l’Institut Català de 
la Salut del 2010 al 2015
311-00107/11

RETIRADA

Reg. 55184 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 30.03.2017

Retirada: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
proveïdors o les empreses responsables de diversos serveis dels 
hospitals de l’Institut Català de la Salut el 2014 i el 2015
311-00108/11

RETIRADA

Reg. 55184 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 30.03.2017

Retirada: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
inversions fetes als hospitals de l’Institut Català de la Salut del 2010 
al 2015
311-00109/11

RETIRADA

Reg. 55184 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 30.03.2017

Retirada: Martín Eusebio Barra López, del GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
previsió pressupostària del Departament de Salut per al 2016
311-00129/11

RETIRADA

Reg. 54830 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 30.03.2017

Retirada: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
previsió pressupostària del Departament de Salut per a l’atenció 
primària el 2016
311-00130/11

RETIRADA

Reg. 54830 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 30.03.2017

Retirada: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
relacions institucionals habituals
311-00150/11

RETIRADA

Reg. 55347 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 30.03.2017

Retirada: Susana Beltrán García, del GP Cs.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
preguntes i les respostes en la sessió de treball del Consell de 
Diplomàcia Pública de Catalunya amb corresponsals estrangers
311-00151/11

RETIRADA

Reg. 55347 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 30.03.2017

Retirada: Susana Beltrán García, del GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
compareixença davant la Comissió d’Assumptes Internacionals del 
Parlament de l’Uruguai
311-00152/11

RETIRADA

Reg. 55347 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 30.03.2017

Retirada: Susana Beltrán García, del GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
parlaments estrangers que han organitzat sessions per a parlar del 
futur polític de Catalunya
311-00153/11

RETIRADA

Reg. 55347 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 30.03.2017

Retirada: Susana Beltrán García, del GP Cs.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
divulgació del futur polític de Catalunya a les delegacions de la 
Generalitat a l’exterior
311-00154/11

RETIRADA

Reg. 55347 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 30.03.2017

Retirada: Susana Beltrán García, del GP Cs.
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Parc 
Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
310-00200/11

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC

Reg. 55771 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.04.2017

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 amb el Parc Científic i Tecnolò-

gic de la Universitat de Girona?

Palau del Parlament, 31 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els suports 
parlamentaris per a aprovar els pressupostos de la Generalitat per al 
2018
310-00201/11

ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL GP PPC

Reg. 55796 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.04.2017

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 els recolzaments parlamentaris per aprovar els pressupostos de la Gene-

ralitat per l’any 2018.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la violència 
a l’espai públic
310-00202/11

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 55800 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.04.2017

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 dels 
dies 5 i 6 abril 2017.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la violència a l’espai públic.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els 
treballadors públics
310-00203/11

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 55801 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.04.2017

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 dels 
dies 5 i 6 abril 2017.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els treballadors públics.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el 
desplegament de la Llei 4/2016, de mesures de protecció del dret a 
l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial
310-00204/11

ANUNCI: MARTA ROVIRA I VERGÉS, DEL GP JS

Reg. 55806 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.04.2017

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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– Sobre el desplegament de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de 
protecció del dret a l’habitatge de les persones que es troben en risc d’exclusió resi-
dencial.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el viatge 
empresarial a la Xina
310-00205/11

ANUNCI: MARTA ROVIRA I VERGÉS, DEL GP JS

Reg. 55807 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.04.2017

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: 
– Quina valoració fa el Govern del viatge empresarial a la Xina?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Registre 
de parelles estables
310-00206/11

ANUNCI: MARTA ROVIRA I VERGÉS, DEL GP JS

Reg. 55808 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.04.2017

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: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb el Registre de parelles es-

tables?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
actuacions en matèria de feminismes
310-00207/11

ANUNCI: MIREIA BOYA E BUSQUET, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CUP-CC

Reg. 55817 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.04.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que 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 aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les actuacions de la Conselleria en matèria de feminismes.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP CUP-CC 

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els acords 
amb la funció pública
310-00208/11

ANUNCI: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 55821 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.04.2017

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

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 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 acords amb la funció pública.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2017
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00134/11

ANUNCI: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 55160 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.04.2017

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, 28 de març de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00135/11

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC

Reg. 55270 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.04.2017

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: 
– Quin és el capteniment del Molt Honorable President de la Generalitat en rela-

ció amb la situació política actual?

Palau del Parlament, 28 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00136/11

ANUNCI: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL GP PPC

Reg. 55671 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.04.2017

A la Mesa del Parlament
– Què opina el Molt Honorable President de la Generalitat de l’actual situació 

política a Catalunya? del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Què opina el Molt Honorable President de la Generalitat de l’actual situació 

política a Catalunya?

Palau del Parlament, 31 de març de 2017
Xavier García Albiol, president GP PPC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00137/11

ANUNCI: JORDI TURULL I NEGRE, DEL GP JS

Reg. 55805 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.04.2017

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, 3 d’abril de 2017
Jordi Turull i Negre, president GP JS
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política i social
317-00138/11

ANUNCI: MIREIA BOYA E BUSQUET, DEL GP CUP-CC

Reg. 55816 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.04.2017

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 sobre la situació política i so-

cial que viu el país?

Palau del Parlament, 3 d’abril 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
317-00139/11

ANUNCI: JOSEP LLUÍS FRANCO RABELL, DEL GP CSP

Reg. 55820 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 03.04.2017

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, 31 de març de 2017
Josep Lluís Franco Rabell, president GP CSP

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa liquidada 
consolidada del Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i 
l’Institut Català de la Salut del 2016
314-08366/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC

Reg. 55078 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat la despesa liquidada consolidada del Departament de Salut, el 

Servei Català de la Salut (CatSalut) i l’Institut Català de la Salut l’any 2016?

Palau del Parlament, 24 de març de 2017 
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual les 
trucades al 061 tenen una tarifació especial
314-08367/11

FORMULACIÓ: MIREIA BOYA E BUSQUET, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CUP-CC

Reg. 55084 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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: 
Al Departament de Salut: 
– Quin és el motiu que estableix les trucades al 061 com a trucades amb tarifica-

ció especial segons la companyia telefònica?

Palau del Parlament, 27 de març de 2017 
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta, 

GP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos en 
matèria d’habitatge a què feia referència la consellera de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge en la sessió del 22 de 
novembre de 2016 de la Comissió de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge
314-08368/11

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 55174 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En la sesión de la comisión parlamentaria celebrada el martes 22 de noviembre 

de 2016, la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Merit-
xell Borràs afirmó lo siguiente: 

«Mai, i ho saben, s’havia legislat tant a Catalunya en matèria d’habitatge, i mai 
s’hi havien destinat tants recursos com ho estem fent en aquests moments.»
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– ¿Cuál es la relación de recursos a los que hacía referencia la consellera Borràs?

Palacio del Parlamento, 27 de marzo de 2017 
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
destinat a polítiques d’habitatge i millorament de barris el 2016
314-08369/11

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 55175 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En la sesión de la comisión parlamentaria celebrada el martes 22 de noviembre 

de 2016, la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Merit-
xell Borràs afirmó lo siguiente: 

«Mai, i ho saben, s’havia legislat tant a Catalunya en matèria d’habitatge, i mai 
s’hi havien destinat tants recursos com ho estem fent en aquests moments.»

– ¿Cuál fue el presupuesto destinado a políticas de vivienda y mejora de barrios 
en 2016?

Palacio del Parlamento, 27 de marzo de 2017 
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
destinat a polítiques d’habitatge i millorament de barris el 2011
314-08370/11

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 55176 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En la sesión de la comisión parlamentaria celebrada el martes 22 de noviembre 

de 2016, la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Merit-
xell Borràs afirmó lo siguiente: 

«Mai, i ho saben, s’havia legislat tant a Catalunya en matèria d’habitatge, i mai 
s’hi havien destinat tants recursos com ho estem fent en aquests moments.»

– ¿Cuál fue el presupuesto destinado a políticas de vivienda y mejora de barrios 
en 2011?

Palacio del Parlamento, 27 de marzo de 2017 
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
destinat a polítiques d’habitatge i millorament de barris el 2009
314-08371/11

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 55177 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En la sesión de la comisión parlamentaria celebrada el martes 22 de noviembre 

de 2016, la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Merit-
xell Borràs afirmó lo siguiente: 

«Mai, i ho saben, s’havia legislat tant a Catalunya en matèria d’habitatge, i mai 
s’hi havien destinat tants recursos com ho estem fent en aquests moments.»-

– ¿Cuál fue el presupuesto destinado a políticas de vivienda y mejora de barrios 
en 2009?

Palacio del Parlamento, 27 de marzo de 2017 
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons que 
sustenten l’afirmació de la consellera de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge amb relació a la major quantitat de recursos 
destinats a polítiques d’habitatge
314-08372/11

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 55178 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En la sesión de la comisión parlamentaria celebrada el martes 22 de noviembre 

de 2016, la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Merit-
xell Borràs afirmó lo siguiente: 

«Mai, i ho saben, s’havia legislat tant a Catalunya en matèria d’habitatge, i mai 
s’hi havien destinat tants recursos com ho estem fent en aquests moments.»

– ¿En qué ser sustenta la Consellera para afirmar que jamás se habían destinado 
tantos recursos a políticas de vivienda como en la actualidad?

Palacio del Parlamento, 27 de marzo de 2017 
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de 
desenvolupament del Pla especial de reordenació i millora del barri 
de la Mina, de Sant Adrià del Besòs (Barcelonès)
314-08373/11

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 55179 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿En qué punto de desarrollo se encuentra actualmente el Plan de Reordenación 

y Mejora de la Mina de San Adrián de Besós?

Palacio del Parlamento, 27 de marzo de 2017 
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase en què es 
troba el projecte d’enderroc de l’edifici Venus del barri de la Mina, 
de Sant Adrià del Besòs (Barcelonès), i sobre l’allotjament dels seus 
ocupants
314-08374/11

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 55180 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿En qué fase se encuentra el proyecto de derribo del edificio Venus y el realojo 

de sus ocupantes?

Palacio del Parlamento, 27 de marzo de 2017 
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de 
rehabilitació de l’Escola Lola Anglada, de Badalona (Barcelonès)
314-08375/11

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 55181 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 



BOPC 379
7 d’abril de 2017

3.25.15. Preguntes per escrit 81 

Los barrios de Canyadó, Manresà y otros colindantes de Badalona, están creci-
endo en población debido a la existencia de nuevas promociones de vivienda. El De-
partament d’Ensenyament ha creado un nuevo Instituto de Secundaria en esos bar-
rios de Badalona, que provisionalmente se llamará Ca l’Arnus. Este instituto tiene 
código asignado, equipo directivo y 2 grupos de 1º de ESO para la prescripción del 
año que viene. Debido a que no hay edificio disponible y habilitado para alojarlos 
en el barrio, este año que viene ocuparan espacios de la Escuela de Primaria Lola 
Anglada (un nuevo edificio que se construyó hace años). Es una demanda vecinal 
que el antiguo edificio de la Escuela, que es un bien catalogado del patrimonio mu-
nicipal en desuso, se rehabilite para adecuarlo como nuevo Instituto de Secundaria 
para atender a los estudiantes de secundaria.

– ¿Existe anteproyecto o proyecto de rehabilitación de la Escuela Lola Anglada?
– En caso afirmativo, se solicita copia del mismo, incluyendo los plazos de ejecu-

ción a partir de su inicio, e información sobre la disponibilidad de los espacios para 
su uso parcial en cada fase de la rehabilitación.

– En caso negativo, ¿por qué no?

Palacio del Parlamento, 27 de marzo de 2017 
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió 
pressupostària prevista per al 2017 per a la rehabilitació de l’Escola 
Lola Anglada, de Badalona (Barcelonès)
314-08376/11

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 55182 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
Los barrios de Canyadó, Manresà y otros colindantes de Badalona, están creci-

endo en población debido a la existencia de nuevas promociones de vivienda. El De-
partament d’Ensenyament ha creado un nuevo Instituto de Secundaria en esos bar-
rios de Badalona, que provisionalmente se llamará Ca l’Arnús. Este instituto tiene 
código asignado, equipo directivo y 2 grupos de 1º de ESO para la prescripción del 
año que viene. Debido a que no hay edificio disponible y habilitado para alojarlos 
en el barrio, este año que viene ocuparan espacios de la Escuela de Primaria Lola 
Anglada (un nuevo edificio que se construyó hace años). Es una demanda vecinal 
que el antiguo edificio de la Escuela, que es un bien catalogado del patrimonio mu-
nicipal en desuso, se rehabilite para adecuarlo como nuevo Instituto de Secundaria 
para atender a los estudiantes de secundaria.

– ¿Cuál es la inversión presupuestaria prevista en 2017 por el Govern para la re-
habilitación de la Escuela Lola Anglada?

Palacio del Parlamento, 27 de marzo de 2017 
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Fascicle tercer
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals els infants que eren en una casa de colònies de Montoliu de 
Segarra durant la nevada del març del 2017 van quedar incomunicats
314-08377/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 55190 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació amb la nevada del març del 2017, on van quedar uns nens atrapats en 

una casa de colònies a Montoliu de Segarra sense calefacció i sense aigua calenta a 
causa del temporal de pluja i neu: 

– Per què van quedar incomunicats aquests nens?

Palau del Parlament, 28 de març de 2017 
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a 
evacuar els infants que van quedar atrapats en una casa de colònies 
de Montoliu de Segarra durant la nevada del març del 2017
314-08378/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 55191 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació amb la nevada del març del 2017, on van quedar uns nens atrapats en 

una casa de colònies a Montoliu de Segarra sense calefacció i sense aigua calenta a 
causa del temporal de pluja i neu: 

– Quines accions va fer el Govern per evacuar aquests nens?

Palau del Parlament, 28 de març de 2017 
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions per 
a reparar l’avaria que va deixar sense energia elèctrica la casa de 
colònies de Montoliu de Segarra durant la nevada del març del 2017
314-08379/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 55192 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació amb la nevada del març del 2017, on van quedar uns nens atrapats en 

una casa de colònies a Montoliu de Segarra sense calefacció i sense aigua calenta a 
causa del temporal de pluja i neu: 

– Va ser l’Ajuntament d’aquest poble qui va estar treballant perquè Endesa repa-
rés els dos fusibles?

– Quines gestions va fer el Govern en aquest sentit?

Palau del Parlament, 28 de març de 2017 
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió dels 
camins de la Segarra en els plans prioritaris de millorament de 
camins i accessos a les zones rurals
314-08380/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 55193 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació amb la nevada del març del 2017, on van quedar uns nens atrapats en 

una casa de colònies a Montoliu de Segarra sense calefacció i sense aigua calenta a 
causa del temporal de pluja i neu: 

– Estan els camins de la Segarra inclosos com a prioritat del Govern per a la seva 
millora, donant així compliment al punt 6 de la Moció presentada per Cs on es de-
manava millorar la mobilitat i l’accessibilitat a les zones rurals, fent una renovació 
d’aquells accessos i de les carreteres secundàries que tinguin mancances en el man-
teniment problemes de seguretat viària i on es concretava també executar un pla de 
millora de camins rurals?

Palau del Parlament, 28 de març de 2017 
Jorge Soler González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans 
desenvolupats per a evitar que es repeteixin casos com el de la casa 
de colònies de Montoliu de Segarra en què van quedar incomunicats 
uns infants durant la nevada del març del 2017
314-08381/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 55194 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació amb la nevada del març del 2017, on van quedar uns nens atrapats en 

una casa de colònies a Montoliu de Segarra sense calefacció i sense aigua calenta a 
causa del temporal de pluja i neu: 

– Quins plans ha desenvolupat el Govern per evitar la repetició de casos així?

Palau del Parlament, 28 de març de 2017 
Jorge Soler González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació 
pressupostària per a obres de rehabilitació i millores que preveu 
destinar al Parc de Bombers de Figueres el 2017
314-08382/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP CS

Reg. 55348 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlamento
Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En referencia al parque de bomberos de Figueras, 
– ¿Qué aportación presupuestaria concreta prevé destinar el Govern en concepto 

de obras de rehabilitación y mejoras en 2017?

Palacio del Parlamento, 29 de marzo de 2017 
Jean Castel Sucarrat, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació 
pressupostària per a obres de rehabilitació i millores destinada al 
Parc de Bombers de Figueres el 2016
314-08383/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP CS

Reg. 55349 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlamento
Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En referencia al parque de bomberos de Figueras, 
– ¿Qué aportación presupuestaria concreta ha destinado el Govern en concepto 

de obras de rehabilitación y mejoras en 2016?

Palacio del Parlamento, 29 de marzo de 2017 
Jean Castel Sucarrat, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació 
pressupostària per a obres de rehabilitació i millores destinada al 
Parc de Bombers de Figueres el 2015
314-08384/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP CS

Reg. 55350 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlamento
Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En referencia al parque de bomberos de Figueras, 
– ¿Qué aportación presupuestaria concreta ha destinado el Govern en concepto 

de obras de rehabilitación y mejoras en 2015?

Palacio del Parlamento, 29 de marzo de 2017 
Jean Castel Sucarrat, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació 
pressupostària per a obres de rehabilitació i millores destinada al 
Parc de Bombers de Figueres el 2014
314-08385/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP CS

Reg. 55351 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlamento
Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
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Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En referencia al parque de bomberos de Figueras, 
– ¿Qué aportación presupuestaria concreta ha destinado el Govern en concepto 

de obras de rehabilitación y mejoras en 2014?

Palacio del Parlamento, 29 de marzo de 2017 
Jean Castel Sucarrat, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació 
pressupostària per a obres de rehabilitació i millores destinada al 
Parc de Bombers de Figueres el 2013
314-08386/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP CS

Reg. 55352 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlamento
Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En referencia al parque de bomberos de Figueras, 
– ¿Qué aportación presupuestaria concreta ha destinado el Govern en concepto 

de obras de rehabilitación y mejoras en 2013?

Palacio del Parlamento, 29 de marzo de 2017 
Jean Castel Sucarrat, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació 
pressupostària per a obres de rehabilitació i millores destinada al 
Parc de Bombers de Figueres el 2012
314-08387/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP CS

Reg. 55353 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlamento
Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En referencia al parque de bomberos de Figueras, 
– ¿Qué aportación presupuestaria concreta ha destinado el Govern en concepto 

de obras de rehabilitación y mejoras en 2012?

Palacio del Parlamento, 29 de marzo de 2017 
Jean Castel Sucarrat, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació 
pressupostària per a obres de rehabilitació i millores destinada al 
Parc de Bombers de Figueres el 2011
314-08388/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP CS

Reg. 55354 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlamento
Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En referencia al parque de bomberos de Figueras, 
– ¿Qué aportación presupuestaria concreta ha destinado el Govern en concepto 

de obras de rehabilitación y mejoras en 2011?

Palacio del Parlamento, 29 de marzo de 2017 
Jean Castel Sucarrat, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha aprovat el 
permís per a iniciar les obres del Parc de Bombers de Figueres
314-08389/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP CS

Reg. 55355 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlamento
Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En referencia al parque de bomberos de Figueras, 
– ¿Ha aprobado ya el Govern el permiso correspondiente para iniciar las obras? 

En caso afirmativo, ¿cuándo? En caso negativo, ¿por qué no? ¿cuándo piensa fir-
marlo?

Palacio del Parlamento, 29 de marzo de 2017 
Jean Castel Sucarrat, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per 
a iniciar les obres de rehabilitació i millores del Parc de Bombers de 
Figueres
314-08390/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP CS

Reg. 55356 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlamento
Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
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Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En referencia al parque de bomberos de Figueras, 
– ¿Cuándo tiene previsto el Govern que se inicien las obras de rehabilitación y 

mejoras en 2016?

Palacio del Parlamento, 29 de marzo de 2017 
Jean Castel Sucarrat, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
rehabilitar la torre de pràctiques del Parc de Bombers de Figueres
314-08391/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP CS

Reg. 55357 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlamento
Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En referencia al parque de bomberos de Figueras, 
– ¿Prevé el proyecto de rehabilitación y mejoras de dicho parque incorporar la 

torre de prácticas, dado que dicha torre necesita mejoras en seguridad y adecuación 
y además es una parte fundamental para la formación y prácticas continuadas de 
los agentes?

– En caso afirmativo, ¿cuándo se prevé acabar dicha obra?
– En caso negativo, ¿por qué no?

Palacio del Parlamento, 29 de marzo de 2017 
Jean Castel Sucarrat
Diputado del GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del deute 
amb l’empresa Kle-Klüh Linaer pels serveis de neteja d’àrees 
bàsiques policials dels Mossos d’Esquadra
314-08392/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP CS

Reg. 55358 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlamento
Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En relación a la empresa adjudicataria de los servicios de limpieza de varias Áreas  

Básicas Policiales de los Mossos d’Esquadra, Kle-Klüh Linaer,
– ¿Cuál es el estado de los pagos adeudados a esta empresa a fecha 31 de marzo 

de 2017 en cada ABP?
– ¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Govern para remediar esta situación?

Palacio del Parlamento, 29 de marzo de 2017 
Jean Castel Sucarrat, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament del 
deute a l’empresa Kle-Klüh Linaer pels serveis de neteja d’àrees 
bàsiques policials dels Mossos d’Esquadra
314-08393/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP CS

Reg. 55359 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlamento
Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En relación a la empresa adjudicataria de los servicios de limpieza de varias Áreas  

Básicas Policiales de los Mossos d’Esquadra, Kle-Klüh Linaer,
– ¿Cuándo piensa el Govern proceder al pago de las cantidades adeudadas a esta 

empresa a fecha 31 de marzo de 2017?
– ¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Govern para remediar esta situación, 

dada la huelga indefinida que iniciaron los trabajadores de dicha empresa a finales 
de enero de 2017?

– ¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Govern para pagar remediar esta situa-
ción, ya que los trabajadores han denunciado en varias ocasiones los graves y reite-
rados incumplimientos en materia de abono de sus salarios?

Palacio del Parlamento, 29 de marzo de 2017 
Jean Castel Sucarrat, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cobertura 
territorial dels serveis de neteja de l’empresa Kle-Klüh Linaer en 
àrees bàsiques policials dels Mossos d’Esquadra
314-08394/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP CS

Reg. 55360 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlamento
Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En relación a la empresa adjudicataria de los servicios de limpieza de varias Áreas  

Básicas Policiales de los Mossos d’Esquadra, Kle-Klüh Linaer,
– ¿Cuál es la cobertura de esta empresa en el territorio catalán?
– ¿A cuántas ABPs catalanas presta servicios esta empresa?

Palacio del Parlamento, 29 de marzo de 2017 
Jean Castel Sucarrat, diputado GP Cs



BOPC 379
7 d’abril de 2017

3.25.15. Preguntes per escrit 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que 
presten serveis de neteja a les àrees bàsiques policials dels Mossos 
d’Esquadra
314-08395/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP CS

Reg. 55361 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlamento
Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En relación a la empresa adjudicataria de los servicios de limpieza de varias Áre-

as Básicas Policiales de los Mossos d’Esquadra, Kle-Klüh Linaer,
– ¿Existen otras empresas de limpieza que den cobertura a otras ABPs en Cata-

luña?
En caso afirmativo, 
– ¿en cuáles son?
– ¿cuál es el estado de los pagos adeudados a cada una de ellas a fecha 31 de 

marzo de 2017?

Palacio del Parlamento, 29 de marzo de 2017 
Jean Castel Sucarrat, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha incoat un 
expedient informatiu per la conferència en què va participar Philippe 
Ariño el 12 de febrer de 2017
314-08396/11

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 55369 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Sergio Sanz Jiménez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– S’ha iniciat expedient informatiu per part del Govern de la Generalitat sobre 

la conferència organitzada el passat 12 de febrer per l’arquebisbat de Barcelona a la 
que va participar Philippe Ariño?

– En cas afirmatiu, quin és l’estat de dit expedient?
– En cas negatiu, per què no? Quan pensa el Govern iniciar-lo?

Palau del Parlament, 29 de març de 2017 
Sergio Sanz Jiménez, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
dotacions policials desplaçades a la seu del Partit Popular de 
Catalunya a Barcelona durant els incidents protagonitzats per 
membres d’Arran
314-08397/11

FORMULACIÓ: CARLOS SÁNCHEZ MARTÍN, DEL GP CS

Reg. 55374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
El lunes 27 de marzo de 2017, un grupo de miembros de Arran, la facción juvenil 

de la CUP, asaltaron la sede del Partido Popular en Barcelona. Estos no consiguie-
ron entrar a la sede gracias a la doble puerta del local, pero sí accedieron al vestí-
bulo, donde se quedaron hasta que llegó una dotación de los Mossos d’Esquadra, 
los asaltantes al grito de «Fuera Fuerzas de Ocupación» increparon a los Mossos 
d’Esquadra y causaron varios daños, como por ejemplo pintadas y pegatinas en la 
fachada y en la vidriera de la entrada.

– ¿Cuántas dotaciones de Mossos d’Esquadra o Guardia Urbana de Barcelona se 
desplazaron hasta el lugar de los hechos?

– ¿Cuántas intervinieron directa o indirectamente en la actuación?

Palacio del Parlamento, 29 de marzo de 2017 
Carlos Sánchez Martín, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a 
no desplaçar més dotacions policials a la seu del Partit Popular 
de Catalunya a Barcelona durant els incidents protagonitzats per 
membres d’Arran
314-08398/11

FORMULACIÓ: CARLOS SÁNCHEZ MARTÍN, DEL GP CS

Reg. 55375 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
El lunes 27 de marzo de 2017, un grupo de miembros de Arran, la facción juvenil 

de la CUP, asaltaron la sede del Partido Popular en Barcelona. Estos no consiguie-
ron entrar a la sede gracias a la doble puerta del local, pero sí accedieron al vestí-
bulo, donde se quedaron hasta que llegó una dotación de los Mossos d’Esquadra, 
los asaltantes al grito de «Fuera Fuerzas de Ocupación» increparon a los Mossos 
d’Esquadra y causaron varios daños, como por ejemplo pintadas y pegatinas en la 
fachada y en la vidriera de la entrada.

En los vídeos que aparecen en medios de comunicación y en redes, solo se ve a 
una patrulla de Mossos d’Esquadra, formada por un subinspector y un agente.

Si es así, 
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– ¿Por qué no se desplazaron más dotaciones de Mossos d’Esquadra al lugar de 
los hechos?

Palacio del Parlamento, 29 de marzo de 2017 
Carlos Sánchez Martín, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la suficiència 
de les dotacions policials desplaçades a la seu del Partit Popular 
de Catalunya a Barcelona durant els incidents protagonitzats per 
membres d’Arran
314-08399/11

FORMULACIÓ: CARLOS SÁNCHEZ MARTÍN, DEL GP CS

Reg. 55376 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
El lunes 27 de marzo de 2017, un grupo de miembros de Arran, la facción juvenil 

de la CUP, asaltaron la sede del Partido Popular en Barcelona. Estos no consiguie-
ron entrar a la sede gracias a la doble puerta del local, pero sí accedieron al vestí-
bulo, donde se quedaron hasta que llegó una dotación de los Mossos d’Esquadra, 
los asaltantes al grito de «Fuera Fuerzas de Ocupación» increparon a los Mossos 
d’Esquadra y causaron varios daños, como por ejemplo pintadas y pegatinas en la 
fachada y en la vidriera de la entrada.

– ¿Considera el Govern suficientes efectivos policiales una patrulla para una 
grave alteración del orden público perpetrado por un grupo de personas con actitud 
agresiva?

Palacio del Parlamento, 29 de marzo de 2017 
Carlos Sánchez Martín, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació 
al Departament d’Interior de la concentració de membres d’Arran 
davant la seu del Partit Popular de Catalunya a Barcelona
314-08400/11

FORMULACIÓ: CARLOS SÁNCHEZ MARTÍN, DEL GP CS

Reg. 55377 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
El lunes 27 de marzo de 2017, un grupo de miembros de Arran, la facción juvenil 

de la CUP, asaltaron la sede del Partido Popular en Barcelona. Estos no consiguie-
ron entrar a la sede gracias a la doble puerta del local, pero sí accedieron al vestí-
bulo, donde se quedaron hasta que llegó una dotación de los Mossos d’Esquadra, 
los asaltantes al grito de «Fuera Fuerzas de Ocupación» increparon a los Mossos 
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d’Esquadra y causaron varios daños, como por ejemplo pintadas y pegatinas en la 
fachada y en la vidriera de la entrada.

– ¿La concentración de personas de Arran se había comunicado al Departament 
d’Interior?

Palacio del Parlamento, 29 de marzo de 2017 
Carlos Sánchez Martín, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la identificació dels 
participants en els incidents protagonitzats per membres d’Arran 
davant la seu del Partit Popular de Catalunya a Barcelona
314-08401/11

FORMULACIÓ: CARLOS SÁNCHEZ MARTÍN, DEL GP CS

Reg. 55378 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
El lunes 27 de marzo de 2017, un grupo de miembros de Arran, la facción juvenil 

de la CUP, asaltaron la sede del Partido Popular en Barcelona. Estos no consiguie-
ron entrar a la sede gracias a la doble puerta del local, pero sí accedieron al vestí-
bulo, donde se quedaron hasta que llegó una dotación de los Mossos d’Esquadra, 
los asaltantes al grito de «Fuera Fuerzas de Ocupación» increparon a los Mossos 
d’Esquadra y causaron varios daños, como por ejemplo pintadas y pegatinas en la 
fachada y en la vidriera de la entrada.

– ¿Se ha identificado a todas las personas que actuaron directa o indirectamente 
en estos incidentes?

Palacio del Parlamento, 29 de marzo de 2017 
Carlos Sánchez Martín, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions que 
emprendrà amb motiu dels incidents protagonitzats per membres 
d’Arran davant la seu del Partit Popular de Catalunya a Barcelona
314-08402/11

FORMULACIÓ: CARLOS SÁNCHEZ MARTÍN, DEL GP CS

Reg. 55379 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
El lunes 27 de marzo de 2017, un grupo de miembros de Arran, la facción juvenil 

de la CUP, asaltaron la sede del Partido Popular en Barcelona. Estos no consiguie-
ron entrar a la sede gracias a la doble puerta del local, pero sí accedieron al vestí-
bulo, donde se quedaron hasta que llegó una dotación de los Mossos d’Esquadra, 
los asaltantes al grito de «Fuera Fuerzas de Ocupación» increparon a los Mossos 
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d’Esquadra y causaron varios daños, como por ejemplo pintadas y pegatinas en la 
fachada y en la vidriera de la entrada.

– ¿Qué acciones va a tomar el Gobierno de la Generalitat en este sentido?

Palacio del Parlamento, 29 de marzo de 2017 
Carlos Sánchez Martín, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la voluntat de 
denunciar els participants en els incidents protagonitzats per 
membres d’Arran davant la seu del Partit Popular de Catalunya a 
Barcelona
314-08403/11

FORMULACIÓ: CARLOS SÁNCHEZ MARTÍN, DEL GP CS

Reg. 55380 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
El lunes 27 de marzo de 2017, un grupo de miembros de Arran, la facción juvenil 

de la CUP, asaltaron la sede del Partido Popular en Barcelona. Estos no consiguie-
ron entrar a la sede gracias a la doble puerta del local, pero sí accedieron al vestí-
bulo, donde se quedaron hasta que llegó una dotación de los Mossos d’Esquadra, 
los asaltantes al grito de «Fuera Fuerzas de Ocupación» increparon a los Mossos 
d’Esquadra y causaron varios daños, como por ejemplo pintadas y pegatinas en la 
fachada y en la vidriera de la entrada.

– ¿Va a denunciar el Govern a este grupo de personas por alteración del orden 
público, daños en la propiedad privada y coacciones?

Palacio del Parlamento, 29 de marzo de 2017 
Carlos Sánchez Martín, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els cost de la neteja 
de la via pública després dels incidents protagonitzats per membres 
d’Arran davant la seu del Partit Popular de Catalunya a Barcelona
314-08404/11

FORMULACIÓ: CARLOS SÁNCHEZ MARTÍN, DEL GP CS

Reg. 55381 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
El lunes 27 de marzo de 2017, un grupo de miembros de Arran, la facción juvenil 

de la CUP, asaltaron la sede del Partido Popular en Barcelona. Estos no consiguie-
ron entrar a la sede gracias a la doble puerta del local, pero sí accedieron al vestí-
bulo, donde se quedaron hasta que llegó una dotación de los Mossos d’Esquadra, 
los asaltantes al grito de «Fuera Fuerzas de Ocupación» increparon a los Mossos 



BOPC 379
7 d’abril de 2017

3.25.15. Preguntes per escrit 95 

d’Esquadra y causaron varios daños, como por ejemplo pintadas y pegatinas en la 
fachada y en la vidriera de la entrada.

– ¿Quién se va a hacer cago de las costas de la limpieza de la vía pública?

Palacio del Parlamento, 29 de marzo de 2017 
Carlos Sánchez Martín, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per 
a impedir incidents com els protagonitzats per membres d’Arran 
davant la seu del Partit Popular de Catalunya a Barcelona
314-08405/11

FORMULACIÓ: CARLOS SÁNCHEZ MARTÍN, DEL GP CS

Reg. 55382 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
El lunes 27 de marzo de 2017, un grupo de miembros de Arran, la facción juvenil 

de la CUP, asaltaron la sede del Partido Popular en Barcelona. Estos no consiguie-
ron entrar a la sede gracias a la doble puerta del local, pero sí accedieron al vestí-
bulo, donde se quedaron hasta que llegó una dotación de los Mossos d’Esquadra, 
los asaltantes al grito de «Fuera Fuerzas de Ocupación» increparon a los Mossos 
d’Esquadra y causaron varios daños, como por ejemplo pintadas y pegatinas en la 
fachada y en la vidriera de la entrada.

– ¿Qué acciones va a tomar el Departament d’Interior para que no se vuelvan a 
producir acciones como la ocurrida el pasado 27 de marzo de 2017?

Palacio del Parlamento, 29 de marzo de 2017 
Carlos Sánchez Martín, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si ha impulsat algun 
programa d’adquisició de màquines fotocopiadores noves per als 
centres escolars els darrers anys
314-08406/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 55451 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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: 
– Ha impulsat el Govern en els darrers anys algun programa d’adquisició de no-

ves màquines fotocopiadores per als centres escolars de Catalunya? 
En cas afirmatiu,
– Ha donat publicitat a aquest programa de compra d’equipaments?
– Quins criteris ha fet servir el Departament d’Ensenyament per realitzar aquest 

programa de compra?
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– De quina manera s’ha detectat la necessitat d’aquesta adquisició?
– S’ha fet tenint en compte l’autonomia de centres i el respecte a la diversitat, 

especialment les escoles rurals?
– Quantes unitats s’han adquirit i a quin cost?
– Quina partida pressupostària s’ha utilitzat a tal efecte?
– Quin sistema de control utilitzen aquestes fotocopiadores?
– Quina és l’empresa fabricant i quina l’empresa distribuïdora de l’equipament?
– S’ha obert algun concurs?

Palau del Parlament, 29 de març de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que s’han matriculat a les escoles bressol municipals el curs 2016-
2017
314-08407/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 55452 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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: 
– Quants alumnes s’han matriculat en escoles bressol municipals el curs 2016-

2017? (Desglossar les dades per municipis i comarques).

Palau del Parlament, 30 de març de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que s’han matriculat a les llars d’infants privades d’iniciativa social el 
curs 2016-2017
314-08408/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 55453 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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: 
– Quants alumnes s’han matriculat en llars d’infants privades d’iniciativa social 

el curs 2016-2017? (Desglossar les dades per municipis i comarques).

Palau del Parlament, 30 de març de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants 
de zero a tres anys
314-08409/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 55454 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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: 
– Quants infants en edat de 0 a 3 anys hi ha a Catalunya? Quina previsió té el 

Govern a 10 anys? (Desglossar les dades per comarques).

Palau del Parlament, 30 de març de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professors que treballen en escoles bressol municipals el curs 2016-
2017 i la previsió per al curs 2017-2018
314-08410/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 55455 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

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: 
– Quants professors i professores treballen en escoles bressol municipals el curs 

2016-2017? Quina previsió té el Govern per al curs 2017-2018?

Palau del Parlament, 30 de març de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’expedient 
informatiu que la Resolució de l’expedient Q-07827/2015 emesa pel 
Síndic de Greuges suggereix que s’obri a l’Escola Gaspar de Portolà, 
de Balaguer (Noguera)
314-08411/11

FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 55479 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Javier Rivas Escamilla, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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El 22/12/2016 el Síndic de Greuges va emetre la «Resolució de l’expedient 
Q-07827/2015 relativa a la queixa presentada per l’Assemblea per una escola bilin-
güe a Catalunya, en nom dels pares de dos alumnes en desacord amb la manca d’ac-
tuació suficient del Departament d’Ensenyament per protegir els seus fills.» Entre 
els suggeriments de la dita Resolució al Departament s’explicita: 

1. Que s’obri un expedient informatiu per aclarir si des de personal del centre 
educatiu Gaspar de Portolà, de Balaguer, o des de l’administració educativa es va fa-
cilitar la informació als mitjans que va permetre la identificació dels alumnes i, si es-
cau, s’adoptin mesures per assegurar en endavant el dret a la intimitat dels alumnes.

2. Que des del Departament que donin instruccions per tal que en el futur en si-
tuacions similars s’asseguri la protecció dels drets de tots els alumnes i el compli-
ment dels principis de pluralisme, inclusió i cohesió social mitjançant mesures que 
mantinguin l’escola i el seu entorn fora del conflicte dels alumnes.

– Quins són els resultats de l’expedient informatiu sol·licitat en el punt 1?

Palau del Parlament, 28 de març de 2017 
Javier Rivas Escamilla, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions 
donades amb relació a la Resolució de l’expedient Q-07827/2015 
emesa pel Síndic de Greuges relativa a l’Escola Gaspar de Portolà, 
de Balaguer (Noguera)
314-08412/11

FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP CS

Reg. 55480 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Javier Rivas Escamilla, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El 22/12/2016 el Síndic de Greuges va emetre la «Resolució de l’expedient 

Q-07827/2015 relativa a la queixa presentada per l’Assemblea per una escola bilin-
güe a Catalunya, en nom dels pares de dos alumnes en desacord amb la manca d’ac-
tuació suficient del Departament d’Ensenyament per protegir els seus fills.» Entre 
els suggeriments de la dita Resolució al Departament s’explicita: 

1. Que s’obri un expedient informatiu per aclarir si des de personal del centre 
educatiu Gaspar de Portolà, de Balaguer, o des de l’administració educativa es va fa-
cilitar la informació als mitjans que va permetre la identificació dels alumnes i, si es-
cau, s’adoptin mesures per assegurar en endavant el dret a la intimitat dels alumnes.

2. Que des del Departament es donin instruccions per tal que en el futur en situa-
cions similars s’asseguri la protecció dels drets de tots els alumnes i el compliment 
dels principis de pluralisme, inclusió i cohesió social mitjançant mesures que man-
tinguin l’escola i el seu entorn fora del conflicte dels alumnes.

– Quines han estat les instruccions emeses pel Departament que sol·licita el punt 2?

Palau del Parlament, 28 de març de 2017 
Javier Rivas Escamilla
Diputat del GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que 
té de la importància biològica, mediambiental, econòmica i social 
dels insectes pol·linitzadors
314-08413/11

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP SOC

Reg. 55481 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Generalitat 

de Catalunya reconeixen i tenen constància de la importància biològica, mediam-
biental, econòmica i social dels pol·linitzadors i que la seva reducció o desaparició 
podria comprometre seriosament nombroses espècies vegetals i animals, així com 
la provocació de quantioses pèrdues econòmiques i mediambientals?

Palau del Parlament, 30 de març de 2017 
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de 
l’estat del nivell de mortaldat d’insectes pol·linitzadors
314-08414/11

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP SOC

Reg. 55482 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Tenint en compte que on els cultius per a consum directe humà Catalunya és la 

segona CC.AA de l’Estat espanyol més amenaçada per la pèrdua de pol·linitzadors 
(amb un 25% de ràtio de vulnerabilitat), el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació contempla o està realitzant cap tipus de seguiment a l’estat ac-
tual del nivell de mortaldat d’insectes pol·linitzadors a Catalunya?

Palau del Parlament, 30 de març de 2017 
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència de 
mesures o d’algun pla per a lluitar contra la vespa asiàtica i protegir 
les abelles mel·líferes
314-08415/11

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP SOC

Reg. 55483 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació està realitzant 

cap tipus de mesura contra la plaga invasora de la «vespa asiàtica», la qual represen-
ta un perill per a les abelles mel·líferes? Existeix cap pla integral d’acció per a pro-
tegir-les així com a la resta de pol·linitzadors que abasti els diversos factors d’estrès?

Palau del Parlament, 30 de març de 2017 
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de 
les restriccions imposades per la Unió Europea a l’ús de quatre 
pesticides
314-08416/11

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP SOC

Reg. 55484 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació realitza cap 

seguiment per comprovar que es compleixen les restriccions imposades per la UE a 
quatre plaguicides: tres neonicotinoides (imidacloprid, tiametoxam i clotianidina) i 
un fenilpirazol (fipronil)?

Palau del Parlament, 30 de març de 2017 
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de 
prohibir l’ús dels altres pesticides autoritzats a l’Estat espanyol que 
són perillosos per a les abelles i altres insectes pol·linitzadors
314-08417/11

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP SOC

Reg. 55485 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació contempla la 

prohibició o la restricció màxima dels altres 319 plaguicides autoritzats a l’Estat es-
panyol que són explícitament perillosos per a les abelles i altres pol·linitzadors, des-
tacant el clorpirifos, cipermetrin i deltametrin?

Palau del Parlament, 30 de març de 2017 
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’algun 
estudi que indiqui l’impacte positiu per a la supervivència dels 
insectes pol·linitzadors als cultius ecològics
314-08418/11

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP SOC

Reg. 55486 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha elaborat cap 

estudi que indiqui l’impacte positiu en la supervivència dels insectes pol·linitzadors 
als cultius amb pràctiques agrícoles ecològiques? S’ha fixat cap calendari o full de 
ruta d’objectius percentuals d’agricultura ecològica a Catalunya?

Palau del Parlament, 30 de març de 2017 
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el problema i el risc 
per a la salut pública causats per la plaga de processionària del pi
314-08419/11

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP SOC

Reg. 55487 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació és conscient 

de l’actual problema i del risc de salut pública que existeix actualment amb la plaga 
de processionària del pi?

Palau del Parlament, 30 de març de 2017 
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de 
les plagues anuals, les zones afectades i els danys provocats per la 
processionària del pi
314-08420/11

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP SOC

Reg. 55488 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació està fent un se-

guiment de les successives plagues anuals, les zones afectades i els danys provocats?

Palau del Parlament, 30 de març de 2017 
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a 
controlar la plaga de la processionària del pi dels darrers tres anys
314-08421/11

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP SOC

Reg. 55489 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins tipus d’accions s’han portat a terme des del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació en els darrers 3 anys per tal de controlar la plaga? 
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Quins productes s’han fet servir, com s’han aplicat i en quines extensions de ter-
reny?

Palau del Parlament, 30 de març de 2017 
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides 
pressupostàries destinades al control de la plaga de la 
processionària del pi
314-08422/11

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP SOC

Reg. 55490 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines han estat les partides pressupostàries del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació destinades al control de la plaga?

Palau del Parlament, 30 de març de 2017 
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació 
amb altres administracions públiques per a controlar la plaga de la 
processionària del pi
314-08423/11

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP SOC

Reg. 55491 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Existeixen coordinacions amb altres administracions públiques (Diputacions, 

Consells Comarcals i Ajuntaments) per tal de treballar el control de la plaga?

Palau del Parlament, 30 de març de 2017 
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius de 
l’acord signat entre l’Institut Català del Sòl i la Fundació Wilson 
Center del 29 de març de 2017
314-08424/11

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 55628 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En relación al acuerdo firmado entre el Incasol y la Fundación Wilson Center el 

29 de marzo de 2017, 
– ¿Qué objetivos persigue el Govern con dicho acuerdo?

Palacio del Parlamento, 31 de marzo de 2017 
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera com l’acord 
signat entre l’Institut Català del Sòl i la Fundació Wilson Center del 29 
de març de 2017 millorarà el desenvolupament urbà de les ciutats
314-08425/11

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 55629 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En relación al acuerdo firmado entre el Incasol y la Fundación Wilson Center el 

29 de marzo de 2017, 
– ¿Cómo cree el Govern que va a contribuir la firma de dicho acuerdo a mejorar 

el desarrollo urbano de nuestras ciudades?

Palacio del Parlamento, 31 de marzo de 2017 
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs



BOPC 379
7 d’abril de 2017

3.25.15. Preguntes per escrit 105 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si l’acord signat 
entre l’Institut Català del Sòl i la Fundació Wilson Center del 29 de 
març de 2017 comporta alguna contraprestació econòmica
314-08426/11

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 55630 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En relación al acuerdo firmado entre el Incasol y la Fundación Wilson Center el 

29 de marzo de 2017, 
– ¿Conlleva alguna contraprestación económica dicho acuerdo?
– En caso afirmativo, ¿cuál es su cuantía?

Palacio del Parlamento, 31 de marzo de 2017 
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els compromisos 
adquirits per la Generalitat i la Fundació Wilson Center per la 
signatura de l’acord entre aquesta fundació i l’Institut Català del Sòl 
el 29 de març de 2017
314-08427/11

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 55631 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En relación al acuerdo firmado entre el Incasol y la Fundación Wilson Center el 

29 de marzo de 2017, 
– ¿Cuáles son los compromisos adquiridos por parte de la Generalitat o sus orga-

nismos hacia la Fundación Wilson Center con la firma de dicho acuerdo?
– ¿Cuáles son los compromisos adquiridos por parte de la Fundación Wilson 

Center hacia la administración catalana?

Palacio del Parlamento, 31 de marzo de 2017 
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats 
que col·laboren amb el Departament de Justícia en els projectes 
i programes de reinserció i rehabilitació d’interns de centres 
penitenciaris
314-08428/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 55634 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
María Francisca Valle Fuentes, 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: 
Según Acuerdo de Gobierno de 14 de marzo de 2017, el Govern de la Generalitat 

incrementa un 26,82% el presupuesto para entidades que trabajan para la reinserción 
de presos, aprobando un gasto de 1.200.000 € para subvencionar este tipo de pro-
gramas. Esta partida se destinará a entidades del tercer sector que colaboran con el 
Departament de Justícia en la realización de estos proyectos.

– ¿Cuáles son las entidades que colaboran con el Departament de Justícia en la 
realización de proyectos y programas de reinserción y rehabilitación de internos de 
centros penitenciarios?

Palau del Parlament, 29 de març de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que 
col·laboren amb els serveis penitenciaris en els programes i la 
contractació de serveis i programes ja consolidats
314-08429/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 55635 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el nombre de las entidades que colaboran con los Servicios Peniten-

cia-rios por la vía de los programas y la contratación a través de licitación pública 
en caso de servicios y programas ya consolidados?

Palacio del Parlamento, 29 de marzo de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera de 
calcular la renda familiar en els criteris aplicables en les beques de 
l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
314-08430/11

FORMULACIÓ: JOAN GINER MIGUÉLEZ, DEL GP CSP

Reg. 55687 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En referència als criteris amb els quals l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris 

i de Recerca (AGAUR) calcula la renda familiar i el patrimoni familiar: 
El Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat una esmena de Catalunya 

Sí que es Pot, transaccionada amb Junts pel Sí, que farà disminuir un 30% el preu de 
les matrícules universitàries del curs 2017-2018 per a les famílies amb menys recur-
sos, en concret aquelles que tenen una renda inferior als 40.000 € anuals per nucli 
familiar, els actuals trams 1 i 2 de les beques equitat.

L’esmena aprovada, que modifica el Decret de Preus del Govern, fa que aquestes 
beques, que fins ara cobrien un 50% del preu de les matrícules per les famílies del 
tram 1 i un 40% per les del tram 2, passin a cobrir un 80% i un 70% respectivament.

En les bases de les convocatòries de l’AGAUR el rendiment del capital mobiliari 
es suma, tant al càlcul de la renda familiar com al càlcul del patrimoni.

– Per què es suma la base imposable general amb la base imposable d’estalvi per 
al càlcul de la renda familiar?

Palau del Parlament, 31 de març de 2017 
Joan Giner Miguélez, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de 
l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris per a avaluar la renda i els 
nivells patrimonials dels sol·licitants de beca
314-08431/11

FORMULACIÓ: JOAN GINER MIGUÉLEZ, DEL GP CSP

Reg. 55688 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En referència als criteris amb els quals l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris 

i de Recerca (AGAUR) calcula la renda familiar i el patrimoni familiar: 
El Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat una esmena de Catalunya 

Sí que es Pot, transaccionada amb Junts pel Sí, que farà disminuir un 30% el preu de 
les matrícules universitàries del curs 2017-2018 per a les famílies amb menys recur-
sos, en concret aquelles que tenen una renda inferior als 40.000 € anuals per nucli 
familiar, els actuals trams 1 i 2 de les beques equitat.
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L’esmena aprovada, que modifica el Decret de Preus del Govern, fa que aquestes 
beques, que fins ara cobrien un 50% del preu de les matrícules per les famílies del 
tram 1 i un 40% per les del tram 2, passin a cobrir un 80% i un 70% respectivament.

En les bases de les convocatòries de l’AGAUR el rendiment del capital mobiliari 
es suma, tant al càlcul de la renda familiar com al càlcul del patrimoni.

– Quins són els criteris utilitzats per l’AGAUR a l’hora d’avaluar els nivells de 
renda i els nivells patrimonials dels sol·licitants de beca?

Palau del Parlament, 31 de març de 2017 
Joan Giner Miguélez, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual 
l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris compta el capital mobiliari 
en la renda familiar i en el càlcul patrimonial en avaluar la renda dels 
sol·licitants de beca
314-08432/11

FORMULACIÓ: JOAN GINER MIGUÉLEZ, DEL GP CSP

Reg. 55689 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En referència als criteris amb els quals l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris 

i de Recerca (AGAUR) calcula la renda familiar i el patrimoni familiar: 
El Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat una esmena de Catalunya 

Sí que es Pot, transaccionada amb Junts pel Sí, que farà disminuir un 30% el preu de 
les matrícules universitàries del curs 2017-2018 per a les famílies amb menys recur-
sos, en concret aquelles que tenen una renda inferior als 40.000 € anuals per nucli 
familiar, els actuals trams 1 i 2 de les beques equitat.

L’esmena aprovada, que modifica el Decret de Preus del Govern, fa que aquestes 
beques, que fins ara cobrien un 50% del preu de les matrícules per les famílies del 
tram 1 i un 40% per les del tram 2, passin a cobrir un 80% i un 70% respectivament.

En les bases de les convocatòries de l’AGAUR el rendiment del capital mobiliari 
es suma, tant al càlcul de la renda familiar com al càlcul del patrimoni.

– Per quin motiu el capital mobiliari es compta tant en la renda familiar com en 
el càlcul del patrimoni?

Palau del Parlament, 31 de març de 2017 
Joan Giner Miguélez, diputat GP CSP



BOPC 379
7 d’abril de 2017

3.25.15. Preguntes per escrit 109 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
famílies a les quals s’ha denegat la beca universitària perquè superen 
el nivell patrimonial
314-08433/11

FORMULACIÓ: JOAN GINER MIGUÉLEZ, DEL GP CSP

Reg. 55690 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En referència als criteris amb els quals l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris 

i de Recerca (AGAUR) calcula la renda familiar i el patrimoni familiar: 
El Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat una esmena de Catalunya 

Sí que es Pot, transaccionada amb Junts pel Sí, que farà disminuir un 30% el preu de 
les matrícules universitàries del curs 2017-2018 per a les famílies amb menys recur-
sos, en concret aquelles que tenen una renda inferior als 40.000 € anuals per nucli 
familiar, els actuals trams 1 i 2 de les beques equitat.

L’esmena aprovada, que modifica el Decret de Preus del Govern, fa que aquestes 
beques, que fins ara cobrien un 50% del preu de les matrícules per les famílies del 
tram 1 i un 40% per les del tram 2, passin a cobrir un 80% i un 70% respectivament.

En les bases de les convocatòries de l’AGAUR el rendiment del capital mobiliari 
es suma, tant al càlcul de la renda familiar com al càlcul del patrimoni.

– Quin és el percentatge de famílies a qui se’ls ha denegat la beca pel motiu de 
superar el nivell patrimonial?

Palau del Parlament, 31 de març de 2017 
Joan Giner Miguélez, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’estudiants universitaris que han rebut una beca Equitat els darrers 
cinc anys
314-08434/11

FORMULACIÓ: JOAN GINER MIGUÉLEZ, DEL GP CSP

Reg. 55691 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En referència als criteris amb els quals l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris 

i de Recerca (AGAUR) calcula la renda familiar i el patrimoni familiar: 
El Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat una esmena de Catalunya 

Sí que es Pot, transaccionada amb Junts pel Sí, que farà disminuir un 30% el preu de 
les matrícules universitàries del curs 2017-2018 per a les famílies amb menys recur-
sos, en concret aquelles que tenen una renda inferior als 40.000 € anuals per nucli 
familiar, els actuals trams 1 i 2 de les beques equitat.
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L’esmena aprovada, que modifica el Decret de Preus del Govern, fa que aquestes 
beques, que fins ara cobrien un 50% del preu de les matrícules per les famílies del 
tram 1 i un 40% per les del tram 2, passin a cobrir un 80% i un 70% respectivament.

En les bases de les convocatòries de l’AGAUR el rendiment del capital mobiliari 
es suma, tant al càlcul de la renda familiar com al càlcul del patrimoni.

– Quants estudiants han rebut beques equitat, de la totalitat d’estudiants, els úl-
tims 5 anys?

Palau del Parlament, 31 de març de 2017 
Joan Giner Miguélez, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’estudiants universitaris que han rebut una beca Equitat en el tram 0 
els darrers cinc anys
314-08435/11

FORMULACIÓ: JOAN GINER MIGUÉLEZ, DEL GP CSP

Reg. 55692 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En referència als criteris amb els quals l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris 

i de Recerca (AGAUR) calcula la renda familiar i el patrimoni familiar: 
El Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat una esmena de Catalunya 

Sí que es Pot, transaccionada amb Junts pel Sí, que farà disminuir un 30% el preu de 
les matrícules universitàries del curs 2017-2018 per a les famílies amb menys recur-
sos, en concret aquelles que tenen una renda inferior als 40.000 € anuals per nucli 
familiar, els actuals trams 1 i 2 de les beques equitat.

L’esmena aprovada, que modifica el Decret de Preus del Govern, fa que aquestes 
beques, que fins ara cobrien un 50% del preu de les matrícules per les famílies del 
tram 1 i un 40% per les del tram 2, passin a cobrir un 80% i un 70% respectivament.

En les bases de les convocatòries de l’AGAUR el rendiment del capital mobiliari 
es suma, tant al càlcul de la renda familiar com al càlcul del patrimoni.

– Quants estudiants han rebut beques equitat en tram 0 els últims 5 anys?

Palau del Parlament, 31 de març de 2017 
Joan Giner Miguélez, diputat GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’estudiants amb nivell patrimonial en el tram 1 als quals ha estat 
denegada la beca Equitat els darrers cinc anys
314-08436/11

FORMULACIÓ: JOAN GINER MIGUÉLEZ, DEL GP CSP

Reg. 55693 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En referència als criteris amb els quals l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris 

i de Recerca (AGAUR) calcula la renda familiar i el patrimoni familiar: 
El Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat una esmena de Catalunya 

Sí que es Pot, transaccionada amb Junts pel Sí, que farà disminuir un 30% el preu de 
les matrícules universitàries del curs 2017-2018 per a les famílies amb menys recur-
sos, en concret aquelles que tenen una renda inferior als 40.000 € anuals per nucli 
familiar, els actuals trams 1 i 2 de les beques equitat.

L’esmena aprovada, que modifica el Decret de Preus del Govern, fa que aquestes 
beques, que fins ara cobrien un 50% del preu de les matrícules per les famílies del 
tram 1 i un 40% per les del tram 2, passin a cobrir un 80% i un 70% respectivament.

En les bases de les convocatòries de l’AGAUR el rendiment del capital mobiliari 
es suma, tant al càlcul de la renda familiar com al càlcul del patrimoni.

– A quants estudiants se’ls ha denegat beques equitat, tot i tenir un nivell patri-
monial en tram 1, en els últims 5 anys (amb dades desglossades per anys)?

Palau del Parlament, 31 de març de 2017 
Joan Giner Miguélez, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’estudiants amb nivell patrimonial en el tram 1 que han rebut una 
beca Equitat els darrers cinc anys
314-08437/11

FORMULACIÓ: JOAN GINER MIGUÉLEZ, DEL GP CSP

Reg. 55694 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En referència als criteris amb els quals l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris 

i de Recerca (AGAUR) calcula la renda familiar i el patrimoni familiar: 
El Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat una esmena de Catalunya 

Sí que es Pot, transaccionada amb Junts pel Sí, que farà disminuir un 30% el preu de 
les matrícules universitàries del curs 2017-2018 per a les famílies amb menys recur-
sos, en concret aquelles que tenen una renda inferior als 40.000 € anuals per nucli 
familiar, els actuals trams 1 i 2 de les beques equitat.
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L’esmena aprovada, que modifica el Decret de Preus del Govern, fa que aquestes 
beques, que fins ara cobrien un 50% del preu de les matrícules per les famílies del 
tram 1 i un 40% per les del tram 2, passin a cobrir un 80% i un 70% respectivament.

En les bases de les convocatòries de l’AGAUR el rendiment del capital mobiliari 
es suma, tant al càlcul de la renda familiar com al càlcul del patrimoni.

– A quants estudiants han rebut beques equitat en tram 1 els últims 5 anys, (amb 
dades desglossades per anys)?

Palau del Parlament, 31 de març de 2017 
Joan Giner Miguélez, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’estudiants amb nivell patrimonial en el tram 2 als quals ha estat 
denegada la beca Equitat els darrers cinc anys
314-08438/11

FORMULACIÓ: JOAN GINER MIGUÉLEZ, DEL GP CSP

Reg. 55695 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En referència als criteris amb els quals l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris 

i de Recerca (AGAUR) calcula la renda familiar i el patrimoni familiar: 
El Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat una esmena de Catalunya 

Sí que es Pot, transaccionada amb Junts pel Sí, que farà disminuir un 30% el preu de 
les matrícules universitàries del curs 2017-2018 per a les famílies amb menys recur-
sos, en concret aquelles que tenen una renda inferior als 40.000 € anuals per nucli 
familiar, els actuals trams 1 i 2 de les beques equitat.

L’esmena aprovada, que modifica el Decret de Preus del Govern, fa que aquestes 
beques, que fins ara cobrien un 50% del preu de les matrícules per les famílies del 
tram 1 i un 40% per les del tram 2, passin a cobrir un 80% i un 70% respectivament.

En les bases de les convocatòries de l’AGAUR el rendiment del capital mobiliari 
es suma, tant al càlcul de la renda familiar com al càlcul del patrimoni.

– A quants estudiants se’ls ha denegat beques equitat, tot i tenir un nivell patri-
monial en tram 2, en els últims 5 anys (amb dades desglossades per anys)?

Palau del Parlament, 31 de març de 2017 
Joan Giner Miguélez, diputat GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’estudiants amb nivell patrimonial en el tram 2 que han rebut una 
beca Equitat els darrers cinc anys
314-08439/11

FORMULACIÓ: JOAN GINER MIGUÉLEZ, DEL GP CSP

Reg. 55696 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En referència als criteris amb els quals l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris 

i de Recerca (AGAUR) calcula la renda familiar i el patrimoni familiar: 
El Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat una esmena de Catalunya 

Sí que es Pot, transaccionada amb Junts pel Sí, que farà disminuir un 30% el preu de 
les matrícules universitàries del curs 2017-2018 per a les famílies amb menys recur-
sos, en concret aquelles que tenen una renda inferior als 40.000 € anuals per nucli 
familiar, els actuals trams 1 i 2 de les beques equitat.

L’esmena aprovada, que modifica el Decret de Preus del Govern, fa que aquestes 
beques, que fins ara cobrien un 50% del preu de les matrícules per les famílies del 
tram 1 i un 40% per les del tram 2, passin a cobrir un 80% i un 70% respectivament.

En les bases de les convocatòries de l’AGAUR el rendiment del capital mobiliari 
es suma, tant al càlcul de la renda familiar com al càlcul del patrimoni.

– Quants estudiants han rebut beques equitat en tram 2 els últims 5 anys, (amb 
dades desglossades per anys)?

Palau del Parlament, 31 de març de 2017 
Joan Giner Miguélez, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’estudiants amb nivell patrimonial en el tram 3 als quals ha estat 
denegada la beca Equitat els darrers cinc anys
314-08440/11

FORMULACIÓ: JOAN GINER MIGUÉLEZ, DEL GP CSP

Reg. 55697 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En referència als criteris amb els quals l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris 

i de Recerca (AGAUR) calcula la renda familiar i el patrimoni familiar: 
El Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat una esmena de Catalunya 

Sí que es Pot, transaccionada amb Junts pel Sí, que farà disminuir un 30% el preu de 
les matrícules universitàries del curs 2017-2018 per a les famílies amb menys recur-
sos, en concret aquelles que tenen una renda inferior als 40.000 € anuals per nucli 
familiar, els actuals trams 1 i 2 de les beques equitat.
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L’esmena aprovada, que modifica el Decret de Preus del Govern, fa que aquestes 
beques, que fins ara cobrien un 50% del preu de les matrícules per les famílies del 
tram 1 i un 40% per les del tram 2, passin a cobrir un 80% i un 70% respectivament.

En les bases de les convocatòries de l’AGAUR el rendiment del capital mobiliari 
es suma, tant al càlcul de la renda familiar com al càlcul del patrimoni.

– A quants estudiants se’ls ha denegat beques equitat, tot i tenir un nivell patri-
monial en tram 3, en els últims 5 anys (amb dades desglossades per anys)?

Palau del Parlament, 31 de març de 2017 
Joan Giner Miguélez, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’estudiants amb nivell patrimonial en el tram 3 que han rebut una 
beca Equitat els darrers cinc anys
314-08441/11

FORMULACIÓ: JOAN GINER MIGUÉLEZ, DEL GP CSP

Reg. 55698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En referència als criteris amb els quals l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris 

i de Recerca (AGAUR) calcula la renda familiar i el patrimoni familiar: 
El Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat una esmena de Catalunya 

Sí que es Pot, transaccionada amb Junts pel Sí, que farà disminuir un 30% el preu de 
les matrícules universitàries del curs 2017-2018 per a les famílies amb menys recur-
sos, en concret aquelles que tenen una renda inferior als 40.000 € anuals per nucli 
familiar, els actuals trams 1 i 2 de les beques equitat.

L’esmena aprovada, que modifica el Decret de Preus del Govern, fa que aquestes 
beques, que fins ara cobrien un 50% del preu de les matrícules per les famílies del 
tram 1 i un 40% per les del tram 2, passin a cobrir un 80% i un 70% respectivament.

En les bases de les convocatòries de l’AGAUR el rendiment del capital mobiliari 
es suma, tant al càlcul de la renda familiar com al càlcul del patrimoni.

– Quants estudiants han rebut beques equitat en tram 3 els últims 5 anys, (amb 
dades desglossades per anys)?

Palau del Parlament, 31 de març de 2017 
Joan Giner Miguélez, diputat GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’estudiants amb nivell patrimonial en el tram 4 als quals ha estat 
denegada la beca Equitat els darrers cinc anys
314-08442/11

FORMULACIÓ: JOAN GINER MIGUÉLEZ, DEL GP CSP

Reg. 55699 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En referència als criteris amb els quals l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris 

i de Recerca (AGAUR) calcula la renda familiar i el patrimoni familiar: 
El Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat una esmena de Catalunya 

Sí que es Pot, transaccionada amb Junts pel Sí, que farà disminuir un 30% el preu de 
les matrícules universitàries del curs 2017-2018 per a les famílies amb menys recur-
sos, en concret aquelles que tenen una renda inferior als 40.000 € anuals per nucli 
familiar, els actuals trams 1 i 2 de les beques equitat.

L’esmena aprovada, que modifica el Decret de Preus del Govern, fa que aquestes 
beques, que fins ara cobrien un 50% del preu de les matrícules per les famílies del 
tram 1 i un 40% per les del tram 2, passin a cobrir un 80% i un 70% respectivament.

En les bases de les convocatòries de l’AGAUR el rendiment del capital mobiliari 
es suma, tant al càlcul de la renda familiar com al càlcul del patrimoni.

– A quants estudiants se’ls ha denegat beques equitat, tot i tenir un nivell patri-
monial en tram 4, en els últims 5 anys (amb dades desglossades per anys)?

Palau del Parlament, 31 de març de 2017 
Joan Giner Miguélez, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’estudiants amb nivell patrimonial en el tram 4 que han rebut una 
beca Equitat els darrers cinc anys
314-08443/11

FORMULACIÓ: JOAN GINER MIGUÉLEZ, DEL GP CSP

Reg. 55700 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En referència als criteris amb els quals l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris 

i de Recerca (AGAUR) calcula la renda familiar i el patrimoni familiar: 
El Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat una esmena de Catalunya 

Sí que es Pot, transaccionada amb Junts pel Sí, que farà disminuir un 30% el preu de 
les matrícules universitàries del curs 2017-2018 per a les famílies amb menys recur-
sos, en concret aquelles que tenen una renda inferior als 40.000 € anuals per nucli 
familiar, els actuals trams 1 i 2 de les beques equitat.
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L’esmena aprovada, que modifica el Decret de Preus del Govern, fa que aquestes 
beques, que fins ara cobrien un 50% del preu de les matrícules per les famílies del 
tram 1 i un 40% per les del tram 2, passin a cobrir un 80% i un 70% respectivament.

En les bases de les convocatòries de l’AGAUR el rendiment del capital mobiliari 
es suma, tant al càlcul de la renda familiar com al càlcul del patrimoni.

– Quants estudiants han rebut beques equitat en tram 4 els últims 5 anys, (amb 
dades desglossades per anys)?

Palau del Parlament, 31 de març de 2017 
Joan Giner Miguélez, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’estudiants amb nivell patrimonial en el tram 5 als quals ha estat 
denegada la beca Equitat els darrers cinc anys
314-08444/11

FORMULACIÓ: JOAN GINER MIGUÉLEZ, DEL GP CSP

Reg. 55701 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En referència als criteris amb els quals l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris 

i de Recerca (AGAUR) calcula la renda familiar i el patrimoni familiar: 
El Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat una esmena de Catalunya 

Sí que es Pot, transaccionada amb Junts pel Sí, que farà disminuir un 30% el preu de 
les matrícules universitàries del curs 2017-2018 per a les famílies amb menys recur-
sos, en concret aquelles que tenen una renda inferior als 40.000 € anuals per nucli 
familiar, els actuals trams 1 i 2 de les beques equitat.

L’esmena aprovada, que modifica el Decret de Preus del Govern, fa que aquestes 
beques, que fins ara cobrien un 50% del preu de les matrícules per les famílies del 
tram 1 i un 40% per les del tram 2, passin a cobrir un 80% i un 70% respectivament.

En les bases de les convocatòries de l’AGAUR el rendiment del capital mobiliari 
es suma, tant al càlcul de la renda familiar com al càlcul del patrimoni.

– A quants estudiants se’ls ha denegat beques equitat, tot i tenir un nivell patri-
monial en tram 5, en els últims 5 anys (amb dades desglossades per anys)?

Palau del Parlament, 31 de març de 2017 
Joan Giner Miguélez, diputat GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’estudiants amb nivell patrimonial en el tram 5 que han rebut una 
beca Equitat els darrers cinc anys
314-08445/11

FORMULACIÓ: JOAN GINER MIGUÉLEZ, DEL GP CSP

Reg. 55702 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En referència als criteris amb els quals l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris 

i de Recerca (AGAUR) calcula la renda familiar i el patrimoni familiar: 
El Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat una esmena de Catalunya 

Sí que es Pot, transaccionada amb Junts pel Sí, que farà disminuir un 30% el preu de 
les matrícules universitàries del curs 2017-2018 per a les famílies amb menys recur-
sos, en concret aquelles que tenen una renda inferior als 40.000 € anuals per nucli 
familiar, els actuals trams 1 i 2 de les beques equitat.

L’esmena aprovada, que modifica el Decret de Preus del Govern, fa que aquestes 
beques, que fins ara cobrien un 50% del preu de les matrícules per les famílies del 
tram 1 i un 40% per les del tram 2, passin a cobrir un 80% i un 70% respectivament.

En les bases de les convocatòries de l’AGAUR el rendiment del capital mobiliari 
es suma, tant al càlcul de la renda familiar com al càlcul del patrimoni.

– Quants estudiants han rebut beques equitat en tram 5 els últims 5 anys, (amb 
dades desglossades per anys)?

Palau del Parlament, 31 de març de 2017 
Joan Giner Miguélez, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’estudiants amb nivell patrimonial en el tram 6 als quals ha estat 
denegada la beca Equitat els darrers cinc anys
314-08446/11

FORMULACIÓ: JOAN GINER MIGUÉLEZ, DEL GP CSP

Reg. 55703 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En referència als criteris amb els quals l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris 

i de Recerca (AGAUR) calcula la renda familiar i el patrimoni familiar: 
El Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat una esmena de Catalunya 

Sí que es Pot, transaccionada amb Junts pel Sí, que farà disminuir un 30% el preu de 
les matrícules universitàries del curs 2017-2018 per a les famílies amb menys recur-
sos, en concret aquelles que tenen una renda inferior als 40.000 € anuals per nucli 
familiar, els actuals trams 1 i 2 de les beques equitat.
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L’esmena aprovada, que modifica el Decret de Preus del Govern, fa que aquestes 
beques, que fins ara cobrien un 50% del preu de les matrícules per les famílies del 
tram 1 i un 40% per les del tram 2, passin a cobrir un 80% i un 70% respectivament.

En les bases de les convocatòries de l’AGAUR el rendiment del capital mobiliari 
es suma, tant al càlcul de la renda familiar com al càlcul del patrimoni.

– A quants estudiants se’ls ha denegat beques equitat, tot i tenir un nivell patri-
monial en tram 6, en els últims 5 anys (amb dades desglossades per anys)?

Palau del Parlament, 31 de març de 2017 
Joan Giner Miguélez, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’estudiants amb nivell patrimonial en el tram 6 que han rebut una 
beca Equitat els darrers cinc anys
314-08447/11

FORMULACIÓ: JOAN GINER MIGUÉLEZ, DEL GP CSP

Reg. 55704 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.04.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En referència als criteris amb els quals l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris 

i de Recerca (AGAUR) calcula la renda familiar i el patrimoni familiar: 
El Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat una esmena de Catalunya 

Sí que es Pot, transaccionada amb Junts pel Sí, que farà disminuir un 30% el preu de 
les matrícules universitàries del curs 2017-2018 per a les famílies amb menys recur-
sos, en concret aquelles que tenen una renda inferior als 40.000 € anuals per nucli 
familiar, els actuals trams 1 i 2 de les beques equitat.

L’esmena aprovada, que modifica el Decret de Preus del Govern, fa que aquestes 
beques, que fins ara cobrien un 50% del preu de les matrícules per les famílies del 
tram 1 i un 40% per les del tram 2, passin a cobrir un 80% i un 70% respectivament.

En les bases de les convocatòries de l’AGAUR el rendiment del capital mobiliari 
es suma, tant al càlcul de la renda familiar com al càlcul del patrimoni.

– Quants estudiants han rebut beques equitat en tram 6 els últims 5 anys, (amb 
dades desglossades per anys)?

Palau del Parlament, 31 de març de 2017 
Joan Giner Miguélez, diputat GP CSP




