
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents a les resi-
dències públiques i concertades en el període 2013-2016
314-08155/11
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de residents que han 
hagut d’ésser hospitalitzats per caigudes a les residències públiques i concertades 
en el període 2013-2016
314-08156/11
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes dels accidents a les 
residències
314-08157/11
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres del Govern que van 
acompanyar l’exconseller Francesc Homs davant el Tribunal Suprem el 19 de se-
tembre de 2016
314-08210/11
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres del Govern que van 
donar suport a l’exconseller Francesc Homs a Madrid el 22 de novembre de 2016
314-08211/11
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres del Govern que van 
acompanyar l’exconseller Francesc Homs davant el Tribunal Suprem el 27 de febrer 
de 2017
314-08212/11
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de Diplocat per a 
adaptar-se a la sentència del Tribunal Constitucional sobre la Llei 16/2014, d’acció 
exterior i de relacions amb la Unió Europea, pel que fa als articles anul·lats referents 
a la diplomàcia
314-08221/11
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de canvi en la Direcció 
General de la Policia
314-08229/11
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe The EU Regional Com-
petitiveness Index 2016
314-08237/11
Resposta del Govern 22
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a rever-
tir la situació que presenta l’informe The EU Regional Competitiveness Index 2016
314-08238/11
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’opinió que té el Departament 
d’Empresa i Coneixent de l’informe The EU Regional Competitiveness Index 2016
314-08239/11
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’opinió que té el Departament 
d’Economia i Hisenda de l’informe The EU Regional Competitiveness Index 2016
314-08240/11
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament d’Empresa i 
Coneixement ha fet alguna valoració de l’informe The EU Regional Competitiveness 
Index 2016
314-08241/11
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament d’Economia i 
Hisenda ha fet alguna valoració de l’informe «The EU Regional Competitiveness In-
dex 2016»
314-08242/11
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes pel Departa-
ment d’Empresa i Coneixement per a revertir la situació que presenta l’informe The 
EU Regional Competitiveness Index 2016
314-08243/11
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament d’Empresa i Co-
neixement té algun pla de formació professional i continuada per a les empreses
314-08244/11
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció del Departament d’Em-
presa i Coneixement de reunir-se amb la patronal per a analitzar i valorar les dades 
de l’informe The EU Regional Competitiveness Index 2016
314-08245/11
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció del Departament d’Eco-
nomia i Hisenda de reunir-se amb la patronal per a analitzar i valorar les dades de 
l’informe The EU Regional Competitiveness Index 2016
314-08246/11
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament d’Empresa i Co-
neixement s’ha reunit amb els sindicats per a analitzar i valorar les dades de l’infor-
me The EU Regional Competitiveness Index 2016
314-08247/11
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament d’Economia i 
Hisenda s’ha reunit amb els sindicats per a analitzar i valorar les dades de l’informe 
The EU Regional Competitiveness Index 2016
314-08248/11
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’arribada a algun acord amb el 
Govern d’Espanya o altres administracions en matèria d’innovació
314-08249/11
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament de diners d’acord amb 
la clàusula 13.a del contracte signat el 18 de novembre de 2013 entre Independent 
Diplomat i el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya
314-08250/11
Resposta del Govern 28
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament de diners d’acord amb 
la clàusula 13.a del contracte signat el 19 de novembre de 2013 entre Independent 
Diplomat i la Delegació del Govern als Estats Units d’Amèrica
314-08251/11
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el viatge de l’expresident de la 
Generalitat, Artur Mas, al Regne Unit i als Estats Units d’Amèrica de principis de 
març de 2017
314-08261/11
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si en el viatge al Regne Unit i als 
Estats Units d’Amèrica de principis de març de 2017 l’expresident de la Generalitat, 
Artur Mas, ha fet funcions de representació del Govern
314-08262/11
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la confirmació de la cúpula del De-
partament d’Interior en el seu conjunt
314-08263/11
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el plantejament de possibles canvis 
en la Direcció General de la Policia
314-08264/11
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el possible canvi del comissari 
en cap dels Mossos d’Esquadra
314-08265/11
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el plantejament de canvis en l’es-
cala executiva del Cos de Mossos d’Esquadra
314-08266/11
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les paraules del director general de 
la Policia respecte a l’obligat compliment de les ordres judicials i l’ordenament jurídic
314-08267/11
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les invitacions que ha rebut la Ge-
neralitat per a assistir al Mobile World Congress 2017
314-08276/11
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les invitacions que ha adquirit la 
Generalitat per a assistir al Mobile World Congress 2017
314-08277/11
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions que ha fet la taula de 
coordinació de professionals que la Moció 46/XI del Parlament de Catalunya, sobre 
les polítiques per a la gent gran, insta a posar en marxa
314-08310/11
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de constitució de la taula 
de coordinació de professionals que la Moció 46/XI del Parlament de Catalunya, 
sobre les polítiques per a la gent gran, insta a posar en marxa
314-08311/11
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres de la taula de coor-
dinació de professionals que la Moció 46/XI del Parlament de Catalunya, sobre les 
polítiques per a la gent gran, insta a posar en marxa
314-08312/11
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual els armadors i els 
mariners no van cobrar fins al desembre del 2016 els ajuts per les aturades temporals
314-08328/11
Resposta del Govern 35
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals l’acord de 
compliment de la Resolució 273/XI diu que la Generalitat va haver d’avançar els 
diners per a pagar els ajuts per les aturades temporals de les activitats pesqueres
314-08329/11
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els imports que es van destinar a 
les demarcacions de Girona, Barcelona, el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre 
per a pagar els armadors i els mariners per les aturades temporals del 2016
314-08330/11
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que va rebre del Govern 
de l’Estat en concepte de prefinançament anual per a pagar els ajuts de les vedes 
de pesca del 2014 i el 2015
314-08331/11
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els imports que va destinar al pa-
gament de les aturades temporals de pesca del 2014 i el 2015
314-08332/11
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació dels diners que el 
Govern de l’Estat li va ingressar en concepte de prefinançament anual per a pagar 
els ajuts de les vedes de pesca del 2014 i el 2015
314-08333/11
Resposta del Govern 38

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
Resposta del Govern 39

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
Resposta del Govern 40

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
Resposta del Govern 41

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
Resposta del Govern 41

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
Resposta del Govern 42

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
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones amb dis-
capacitat que s’han inserit en el mercat laboral en empreses ordinàries en el pe-
ríode 2013-2016
314-08451/11
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de treball 
amb relació a la inclusió de persones amb discapacitat en el mercat laboral ordinari 
en el període 2013-2016
314-08452/11
Resposta del Govern 44
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients incoats a 
empreses ordinàries amb més de cinquanta treballadors per no tenir treballadors 
amb discapacitat
314-08453/11
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat i la titularitat del solar de 
l’àmbit de Diagonal-Llull, de Barcelona
314-08487/11
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions del Consell 
General de Serveis Socials del 2015 al 2017
314-08777/11
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres del Consell General 
de Serveis Socials
314-08778/11
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions de les darreres 
reunions del Consell General de Serveis Socials
314-08779/11
Resposta del Govern 47

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la utilització de la par-
tida pressupostària relativa a processos de participació ciutadana (diversos depar-
taments) per a la dotació de l’expedient d’adquisició de material per a la celebració 
d’eleccions autonòmiques
311-00735/11
Anunci: Joan García González, del GP Cs 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la utilització de la par-
tida pressupostària relativa a processos electorals i consultes populars (Governació) 
per a la dotació de l’expedient d’adquisició de material per a la celebració d’elec-
cions autonòmiques
311-00736/11
Anunci: Joan García González, del GP Cs 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el coneixement del De-
partament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la celebració 
d’eleccions autonòmiques
311-00737/11
Anunci: Joan García González, del GP Cs 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la utilització de la par-
tida pressupostària relativa a processos electorals i consultes populars (diversos 
departaments) per a la dotació de l’expedient d’adquisició de material per a la ce-
lebració d’eleccions autonòmiques
311-00738/11
Anunci: Joan García González, del GP Cs 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les instruccions relatives 
a la celebració d’eleccions autonòmiques rebudes pel Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge
311-00739/11
Anunci: Joan García González, del GP Cs 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data de modificació 
del procediment del control d’accés de passatgers a l’aeroport de Barcelona - el Prat
311-00745/11
Anunci: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs 50
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades 
amb relació a la modificació del procediment del control d’accés de passatgers a 
l’aeroport de Barcelona - el Prat
311-00746/11
Anunci: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manera com es va 
informar els passatgers de l’aeroport de Barcelona - el Prat de la modificació del 
procediment del control d’accés
311-00747/11
Anunci: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de coor-
dinació per a evitar situacions de col·lapse a l’aeroport de Barcelona - el Prat arran 
de la modificació del procediment del control d’accés de passatgers
311-00748/11
Anunci: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs 52

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del desplegament poli-
cial en la manifestació d’estudiants de l’11 de maig de 2017
314-09092/11
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CSP 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual es va aïllar amb 
un cordó de seguretat els estudiants asseguts davant la Secretaria d’Universitats i 
Recerca l’11 de maig de 2017
314-09093/11
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CSP 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació dels Mossos d’Esqua-
dra contra els estudiants concentrats davant la Secretaria d’Universitats i Recerca 
l’11 de maig de 2017
314-09094/11
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CSP 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals els Mossos 
d’Esquadra van desallotjar els estudiants de manera agressiva i demanant-los la 
identificació durant la manifestació de l’11 de maig de 2017
314-09095/11
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CSP 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no ha donat 
resposta a la manca d’efectius del parc de bombers voluntaris del Pont de Suert 
(Alta Ribagorça)
314-09096/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera d’evitar el tancament 
del parc de bombers voluntaris del Pont de Suert (Alta Ribagorça) a partir del 30 
de juny de 2017
314-09097/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències per als veïns de 
l’Alta Ribagorça del temps que triguen els bombers del parc de bombers voluntaris 
a donar servei per manca d’efectius
314-09098/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències psicològiques 
per als bombers del parc de bombers voluntaris del Pont de Suert (Alta Ribagorça) 
del fet d’ésser conscients de no poder donar un servei amb garanties
314-09099/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mòduls prefabricats 
i la distribució per comarques
314-09100/11
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP 58
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana d’anys durant els quals 
els mòduls prefabricats són operatius
314-09101/11
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els cost de la fabricació, el mun-
tatge i el manteniment dels mòduls prefabricats
314-09102/11
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nom de les empreses encarre-
gades de fabricar, muntar i mantenir els mòduls prefabricats
314-09103/11
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que fan clas-
se en mòduls prefabricats
314-09104/11
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de mòduls 
prefabricats en el període 2011-2017
314-09105/11
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos detectats del 
joc de la balena blava
314-09106/11
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els sistemes per a prevenir que els 
alumnes participin en jocs com el de la balena blava
314-09107/11
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els sistemes de detecció de casos 
del joc de la balena blava emprats per a evitar les conseqüències més greus
314-09108/11
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració del joc de la balena 
blava com a ciberassetjament
314-09109/11
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els departaments implicats en la 
prevenció, la detecció i la resolució dels casos del joc de la balena blava
314-09110/11
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols que aplica el Depar-
tament d’Ensenyament per a prevenir, detectar i tractar els casos de participants 
en el joc de la balena blava
314-09111/11
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació i la formació que 
s’ofereix als alumnes per a prevenir el ciberassetjament
314-09112/11
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació específica en ciberas-
setjament que s’ofereix al professorat
314-09113/11
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació específica en ciberas-
setjament que s’ofereix a les famílies
314-09114/11
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos d’assetjament 
escolar detectats el 2015
314-09115/11
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP 63
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució percentual dels dife-
rents tipus d’assetjament escolar
314-09116/11
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos d’assetjament 
escolar en què s’han aplicat mesures correctores o de resolució de conflictes
314-09117/11
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació en resolució de con-
flictes en l’àmbit escolar rebuda pels professors
314-09118/11
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de suport terapèutic que es 
dóna als alumnes assetjadors i als alumnes assetjats i els mitjans amb què compten 
els centres educatius
314-09119/11
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que han par-
ticipat en activitats d’educació emocional o programes de competència social des-
prés d’haver estat assetjats
314-09120/11
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes assetjadors 
que han participat en programes de competència social i en tècniques de resolució 
de conflictes
314-09121/11
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes pel Departa-
ment d’Ensenyament per a erradicar l’assetjament escolar
314-09122/11
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obligatorietat de complir els pro-
tocols contra l’assetjament escolar als centres concertats i privats
314-09123/11
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos detectats de 
víctimes del joc de la balena blava
314-09124/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preventives adop-
tades pel Departament d’Interior per a fer front a les conseqüències del joc de la 
balena blava
314-09125/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preventives adoptades 
pel Departament d’Interior transversalment amb els departaments de Salut i d’Ense-
nyament per a fer front a les conseqüències del joc de la balena blava
314-09126/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contingut relatiu al salari mínim 
interprofessional del llibre Economia de quart d’ESO de l’editorial McGraw-Hill
314-09131/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si comparteix el contingut relatiu 
al salari mínim interprofessional del llibre Economia de quart d’ESO de l’editorial 
McGraw-Hill
314-09132/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC 68
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes amb relació al 
contingut sobre el salari mínim interprofessional del llibre Economia de quart d’ESO 
de l’editorial McGraw-Hill
314-09133/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la correcció del contingut relatiu 
al salari mínim interprofessional del llibre Economia de quart d’ESO de l’editorial 
McGraw-Hill
314-09134/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que tenen el 
llibre Economia de quart d’ESO de l’editorial McGraw-Hill
314-09135/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions per a ampliar i re-
modelar l’estació depuradora d’aigües residuals d’Alcover (Alt Camp)
314-09136/11
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici de les obres d’ampliació i re-
modelació de l’estació depuradora d’aigües residuals d’Alcover (Alt Camp)
314-09137/11
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost previst per a les 
obres d’ampliació i remodelació de l’estació depuradora d’aigües residuals d’Alco-
ver (Alt Camp)
314-09138/11
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació d’una partida pres-
supostària en els pressupostos del 2017 per a ampliar i remodelar l’estació depura-
dora d’aigües residuals d’Alcover (Alt Camp)
314-09139/11
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incorporar una parti-
da pressupostària en els pressupostos del 2018 per a ampliar i remodelar l’estació 
depuradora d’aigües residuals d’Alcover (Alt Camp)
314-09140/11
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions per a sanejar i de-
purar l’estació depuradora d’aigües residuals del nucli de Mas del Plata, a Cabra 
del Camp (Alt Camp)
314-09141/11
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici de les obres de sanejament 
i depuració de l’estació depuradora d’aigües residuals del nucli de Mas del Plata, a 
Cabra del Camp (Alt Camp)
314-09142/11
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost previst per a sane-
jar i depurar l’estació depuradora d’aigües residuals del nucli de Mas del Plata, a 
Cabra del Camp (Alt Camp)
314-09143/11
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació d’una partida pres-
supostària en els pressupostos del 2017 per a sanejar i depurar l’estació depuradora 
d’aigües residuals del nucli de Mas del Plata, a Cabra del Camp (Alt Camp)
314-09144/11
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC 74
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incorporar una partida 
pressupostària en els pressupostos del 2018 per a sanejar i depurar l’estació depu-
radora d’aigües residuals del nucli de Mas del Plata, a Cabra del Camp (Alt Camp)
314-09145/11
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preses per a evitar 
que el riu Ter no arribi al cabal ecològic mínim establert per la llei i el Pla sectorial 
de cabals de manteniment a les conques internes de Catalunya
314-09210/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de mesurar el cabal del 
riu Ter al pas pel Pasteral i Cardedeu (Vallès Oriental) per a quantificar les pèrdues 
del transport en alta
314-09211/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els resultats de la Taula del Ter 
amb relació al retorn dels cabals del riu
314-09212/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consens aconseguit en el «Com-
promís pel Ter» i sobre els motius per a incomplir-lo
314-09213/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes per a garantir la vida 
i l’equilibri ecològic del riu Ter
314-09214/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients de pensions 
no contributives per invalidesa o incapacitat que el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies ha tramitat el 2016
314-09215/11
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients de pen-
sions no contributives per invalidesa o incapacitat que el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies ha estimat
314-09216/11
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients de pensions 
no contributives per invalidesa o incapacitat que el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies ha desestimat
314-09217/11
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de funcionaris que ges-
tionen la tramitació i la concessió de les prestacions no contributives per invalidesa 
o incapacitat
314-09218/11
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la subcontractació d’alguna em-
presa per a gestionar els expedients de les pensions no contributives per invalidesa 
o incapacitat
314-09219/11
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import abonat en concepte de 
pensions no contributives el 2016
314-09220/11
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients d’ajuts 
per a famílies amb fills que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha 
tramitat el 2016
314-09221/11
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 80
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients de presta-
ció d’ajuts per a famílies amb fills que s’han estimat
314-09222/11
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients de presta-
ció d’ajuts per a famílies amb fills que s’han desestimat
314-09223/11
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de funcionaris que ges-
tionen la tramitació i la concessió de les prestacions d’ajuts per a famílies amb fills
314-09224/11
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la subcontractació d’alguna em-
presa per a gestionar els expedients dels ajuts per a famílies amb fills
314-09225/11
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import abonat en concepte d’ajuts 
per a famílies amb fills el 2016
314-09226/11
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de títols de família nom-
brosa tramitats el 2016
314-09227/11
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de títols de família nom-
brosa expedits el 2016
314-09228/11
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la subcontractació d’alguna em-
presa per a gestionar els expedients per a expedir els títols de família nombrosa
314-09229/11
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients de la ren-
da mínima d’inserció tramitats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
el 2016
314-09230/11
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients de sol·lici-
tud de la renda mínima d’inserció que s’han estimat el 2016
314-09231/11
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients de sol·lici-
tud de la renda mínima d’inserció que s’han desestimat el 2016
314-09232/11
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de funcionaris que ges-
tionen la tramitació i la concessió de les prestacions de la renda mínima d’inserció
314-09233/11
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la subcontractació d’alguna em-
presa per a gestionar els expedients de la renda mínima d’inserció
314-09234/11
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import abonat en concepte de 
renda mínima d’inserció el 2016
314-09235/11
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el viatge del president de la Gene-
ralitat als Estats Units d’Amèrica del 7 i 8 d’abril de 2017
314-09236/11
Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC 86
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incoació d’expedients sancio-
nadors contra la Direcció General de la Policia per contravenir a la Llei orgànica 
15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, i a la normativa sobre l’ús de 
videocàmeres
314-09237/11
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP SOC 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de càmeres de videovigilància 
en els edificis del Departament d’Interior per a controlar el compliment laboral dels 
funcionaris del Cos de Mossos d’Esquadra
314-09238/11
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP SOC 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la titularitat dels edificis de les seus 
judicials de Tarragona
314-09239/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost anual dels lloguers dels 
edificis de les seus judicials de Tarragona
314-09240/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finalització dels contrac-
tes de lloguer dels edificis de les seus judicials de Tarragona
314-09241/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost anual dels serveis de segu-
retat i custòdia contractats per a les seus judicials de Tarragona
314-09242/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost anual dels serveis de neteja 
contractats per a les seus judicials de Tarragona
314-09243/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost anual dels serveis de mis-
satgeria contractats per a les seus judicials de Tarragona
314-09244/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del projecte de construcció 
de la Ciutat de la Justícia de Tarragona
314-09245/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import destinat a l’elaboració dels 
projectes de la Ciutat de la Justícia de Tarragona
314-09246/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dates en què es van encarregar 
els projectes de la Ciutat de la Justícia de Tarragona
314-09247/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dates en què es van fer els 
projectes de la Ciutat de la Justícia de Tarragona
314-09248/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que van elaborar els 
projectes de la Ciutat de la Justícia de Tarragona
314-09249/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de noves famílies aco-
llidores del 2015 ençà
314-09250/11
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 92
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la creació dels nous 
centres residencials d’acció educativa
314-09251/11
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants i adolescents 
que es beneficiaran de la creació dels nous centres residencials d’acció educativa
314-09252/11
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i el cost de les places 
residencials per a infants i joves tutelats del 2015 ençà
314-09253/11
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de noves places previs-
tes amb la creació dels nous centres residencials d’acció educativa
314-09254/11
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a la creació 
dels nous centres residencials d’acció educativa
314-09255/11
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model dels nous centres resi-
dencials d’acció educativa
314-09256/11
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model de serveis d’intervenció 
socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en risc i llurs famílies
314-09257/11
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la transició dels expedients de la 
renda mínima d’inserció en l’aplicació de la renda garantida de ciutadania
314-09258/11
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de coordinació 
previstos entre els serveis socials i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a 
aplicar la renda garantida de ciutadania
314-09259/11
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics previstos 
per a implantar la renda garantida de ciutadania
314-09260/11
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de personal previst per 
a implantar la renda garantida de ciutadania
314-09261/11
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació al personal del Ser-
vei Públic d’Ocupació de Catalunya prevista per a implantar la renda garantida de 
ciutadania
314-09262/11
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació informàtica prevista per 
a implantar la renda garantida de ciutadania
314-09263/11
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de revisar les presta-
cions econòmiques i els serveis socials existents quan s’implanti la renda garantida 
de ciutadania
314-09264/11
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 98



BOPC 422
26 de maig de 2017

Taula de contingut 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la selecció dels interns que parti-
cipen en els equips de control i manteniment dels sistemes de seguretat i prevenció 
de riscos laborals del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció
314-09265/11
Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que participen en els 
equips de control i manteniment dels sistemes de seguretat i prevenció de riscos 
laborals del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció
314-09266/11
Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris i els procediments de 
selecció de les empreses que cooperen amb el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció
314-09267/11
Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les preferències per a escollir el 
sector de les empreses que cooperen amb el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció
314-09268/11
Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació de les ofertes de co-
operació amb el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció
314-09269/11
Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que cooperen amb 
el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció
314-09270/11
Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els interns que participen en els 
equips de control i manteniment dels sistemes de seguretat i prevenció de riscos 
laborals del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció
314-09271/11
Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contingut i la vigència dels acords 
entre el Departament d’Ensenyament i el Secretariat Interdiocesà d’Ensenyament 
de la Religió Catòlica
314-09272/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 102

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les gesti-
ons fetes per donar compliment a la Moció 110/XI, sobre el nomenament del nou 
director de TV3
322-00152/11
Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP 103

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les condicions 
laborals dels professionals de la Corporació
322-00154/11
Anunci: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP 103

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la signatura 
del contracte programa
322-00155/11
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP SOC 104

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les darreres 
dades d’audiència dels canals de la Corporació
322-00156/11
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP SOC 104
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la funció 
social dels mitjans de comunicació públics
322-00157/11
Anunci: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC 104

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les jubila-
cions parcials amb contractes de relleu com a fórmula per a rejovenir la plantilla i 
incorporar nous perfils
322-00158/11
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP JS 105

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les declara-
cions del president de Ràdio Televisió Espanyola sobre l’entrada de la Corporació 
a la Unió Europea de Radiodifusió
322-00159/11
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP JS 105

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la cobertura 
informativa de l’actualitat política
322-00160/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP Cs 106

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la veracitat i els criteris informatius en la programació informativa de TV3
323-00124/11
Anunci: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC 106

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a respondre oralment 
en comissió sobre la nova programació d’estiu
323-00125/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS 107

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a respondre oralment 
en comissió sobre la programació de tardor
323-00126/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS 107

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la programació d’estiu
323-00127/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS 107

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els procediments per a mesurar les audiències
323-00128/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS 108

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la renovació de la programació de tarda de TV3 per a la temporada 2017-2018
323-00129/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS 108

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a respondre oral-
ment en comissió sobre la presència de continguts culturals a la programació de 
Catalunya Ràdio
323-00130/11
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP JS 109

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a respondre oralment 
en comissió sobre les audiències digitals dels continguts informatius
323-00131/11
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP JS 109

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el futur d’Esport3 i del contingut esportiu en l’organització dels canals i la 
programació
323-00132/11
Anunci: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP JS 110
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió so-
bre les audiències de Televisió de Catalunya
323-00133/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP Cs 110

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la seva agenda
323-00134/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP Cs 110

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre l’omissió de continguts d’informació política el 22 de maig de 2017
323-00135/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP Cs 111

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els canvis al TN comarques
323-00136/11
Anunci: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC 111

Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’accidents a les residències públiques i concertades en el període 
2013-2016
314-08155/11

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 60030 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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 
314-08155/11, conjuntament amb les de número de tramitació 314-08156/11 i 314-
08157/11.

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

Us faig saber que el Departament de Treball Afers Socials i Famílies rep les no-
tificacions d’accidentalitat i sinistres en equipaments residencials. S’avalua el grau 
d’accidentalitat de l’incident i executa el protocol d’actuació previst per aquests ca-
sos per tal d’atendre’l cas per cas seguint, estrictament, el què marca el Decret 
176/2000 de 15 de maig, de modificació del decret 284/1996, de 23 de juliol, de re-
gulació del Sistema Català de Serveis socials.

Els centres residencials i els equipaments que formen part de la xarxa pública de 
serveis socials del país estan obligat per llei a portar, doncs, un registre actualitzat 
de les caigudes i altres incidents que es puguin produir en el seu interior. Així ho 
estableix l’article 18.10 del Decret 176/2000:

«Els serveis de centres residencials assistits i els serveis de centres de dia per a 
gent gran i per a persones amb disminució hauran de disposar, com a mínim, [...]
de protocols per a la correcta atenció de caigudes, contencions, lesions per pressió 
i higiene [...]».

Així mateix, s’hauran d’efectuar els registres següents: [...]
c) Registre actualitzat de caigudes dels residents amb indicació de les circums-

tàncies i sistemes de prevenció d’aquestes.
Queda clar, doncs, que els equipaments de la xarxa de serveis socials catalana 

disposen de les eines necessàries per a controlar, de forma precisa, els incidents que 
es puguin produir durant el seu dia a dia i són ells mateixos, en la seva feina de ges-
tió del centre, els que han de comunicar, mitjançant l’aplicatiu informàtic pertinent, 
totes les novetats que permetin al Departament de Treball, Afers socials i Famílies 
portar a terme la feina d’inspecció que toqui si s’escau.

Per tant, la feina de control i registre de tot el que passa al centre és una de 
les obligacions dels gestors i directors. És una feina imprescindible i necessària, 
ja que representa un dels puntals bàsics per a oferir un servei de qualitat i digne 
enfocat a garantir el dret a la privacitat i a un tracte digna als residents. D’aquí 
que, tots els centres de la xarxa pública de serveis socials controlin els incidents, 
les causes i les possibles hospitalitzacions o demandes de responsabilitat patrimo-
nial que comportin aquests, i posin en marxa les accions pertinents per a resoldre 
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amb eficàcia els efectes que generin garantint sempre una atenció de qualitat als 
residents i el dret a la prevenció dels riscos laborals per part dels treballadors i 
treballadores.

Barcelona, 18 de maig de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
residents que han hagut d’ésser hospitalitzats per caigudes a les 
residències públiques i concertades en el període 2013-2016
314-08156/11

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 60030 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08155/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes dels 
accidents a les residències
314-08157/11

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 60030 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08155/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres del 
Govern que van acompanyar l’exconseller Francesc Homs davant el 
Tribunal Suprem el 19 de setembre de 2016
314-08210/11

Proponent: Andrea Levy Soler, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59983 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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 conjunta a les preguntes escrites, amb Número de 
Tramitació: 314-08210/11 a 314-08212/11, ambdues incloses, us trameto, en docu-
ment annex, la informació requerida.

Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient 
de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, propor-
cionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i 
anàlisi.

En relació amb els desplaçaments a què fan referència aquestes preguntes parla-
mentàries, cal assenyalar que el seu objectiu no ha estat el «d’acompanyar l’exconse-
ller Francesc Homs davant el Tribunal Suprem» sinó el de defensar de forma palesa, 
evident i fefaent les institucions catalanes, així com l’exercici de la democràcia i de 
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la participació dels ciutadans de Catalunya, davant de l’ofensiva judicialitzadora del 
Govern de l’Estat.

En aquest sentit, les despeses que es detallen en el quadre formen part de l’exer-
cici de les funcions del Govern de Catalunya per tal de defensar les seves institu-
cions, el seu autogovern i l’exercici de la democràcia. L’agenda dels membres del 
Govern en aquests desplaçaments va tenir aquest objectiu primordial, més enllà 
que poguessin dur a terme altres reunions relatives a les seves funcions i compe-
tències.

Barcelona, 15 de maig de 2017
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex
      

19 de setembre de 2016

Membre del Govern Acompanyants
Dietes i ma- 
nutenció (*)

Hotels i 
allotjament (*) Transport (*)

Altres des- 
peses (*) Total (*)

Hble. Sra. Neus Munté Secretari del Govern                   
Director general de 
Comunicació del Govern 
Cap de l’Oficina de 
Comunicació del 
Departament de la 
Presidència i de la 
Portaveu del Govern,                                                                                       
Escorta

396,53 € 993,70 € 1.390,23 €

Hble. Sra. Meritxell Borràs Cap de l’Oficina de 
Relacions Institucionals 
Escorta 

198,26 € 780,47 € 978,73 €

Hble. Sr. Santi Vila Assessor del Gabinet 
del Conseller                                                     
Escorta                         

269 € 706,60 € 974,60 €

Hble. Sra. Meritxell Serret Cap del Gabinet 
de la Consellera                                               
Escorta 

830,10 € 830,10 €

(*) Cost total conseller/a i acompanyants

22 de novembre de 2016

Membre del Govern Acompanyants
Dietes i ma- 
nutenció (*)

Hotels i 
allotjament (*)

Altres des- 
peses (*)

Total (*)

MH. President 
Carles Puigdemont

Director de l’Oficina del 
President                               
Cap del Gabinet de 
Comunicació del President 
Director del Gabinet de 
Relacions  Externes i Protocol                                                                               
Fotògraf oficial                                                           
6 Escortes                              

2.206,50 € 57,50 € 2.264,00 €

Hble. Vicepresident 
Oriol Junqueras

Cap de Comunicació               
Cap de Protocol                      
Membre del Dep. 
de Comunicació                     
Escorta

 124,60 €  576,95 €  826,65 € 1.528,20 €

(*) Cost total conseller/a i acompanyants
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres del 
Govern que van donar suport a l’exconseller Francesc Homs a Madrid 
el 22 de novembre de 2016
314-08211/11

Proponent: Andrea Levy Soler, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59983 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08210/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres del 
Govern que van acompanyar l’exconseller Francesc Homs davant el 
Tribunal Suprem el 27 de febrer de 2017
314-08212/11

Proponent: Andrea Levy Soler, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59983 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08210/11.

27 de febrer de 2017

Membre del Govern Acompanyants
Dietes i ma-
nutenció (*)

Hotels i 
allotjament (*) Transport (*)

Altres des-
peses (*) Total (*)

Hble. Sra. Neus Munté Secretari general del 
Departament de 
la Presidència                            
Director General de 
Comunicació del Govern 
Cap de l’Oficina de 
Comunicació del 
Departament de la 
Presidència i de la 
Portaveu del Govern                        
Cap del Gabinet de la 
Consellera                                                                            
Tècnic de suport              
Escorta                                                                   

972,80 € 1.388,88 € 2.361,68 €

Hble. Sr. Raül Romeva Cap del Gabinet 
del Conseller                                         
Escorta

0,00 € 300,00 € 323,55 € 623,55 €

Hble. Sr. Josep Rull Cap de Protocol                   
Escorta

0,00 € 297,5 € 631,00 € 692.1 € 1.620,60 €

Hble. Sra. Meritxell 
Borras

Cap del Gabinet de la 
Consellera 
Escorta

297,45 € 601,62 € 899,07 €

(*) Cost total conseller/a i acompanyants
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de 
Diplocat per a adaptar-se a la sentència del Tribunal Constitucional 
sobre la Llei 16/2014, d’acció exterior i de relacions amb la Unió 
Europea, pel que fa als articles anul·lats referents a la diplomàcia
314-08221/11

Proponent: Susana Beltrán García, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59986 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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 314-08221/11 us in-
formo del següent:

El Govern de la Generalitat té com a objectiu promoure els interessos propis de 
Catalunya impulsant iniciatives que permetin el coneixement directe de Catalunya 
en l’àmbit internacional i Diplocat contribueix a aquest objectiu posicionant la imat-
ge, la reputació i la projecció internacionals de Catalunya.

La sentència del Tribunal Constitucional 228/2016, de 22 de desembre, ha resolt 
un recurs d’inconstitucionalitat, promogut pel Govern de l’Estat, contra alguns dels 
articles de la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció exterior i de relacions amb la 
Unió Europea. És a dir, la sentència ha valorat, exclusivament, aquests articles de 
la Llei 16/2014 i no ha entrat a valorar, perquè no n’era l’objecte, la normativa que 
regula la creació del consorci públic Diplocat,

Barcelona, 17 de maig de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de canvi 
en la Direcció General de la Policia
314-08229/11

Proponent: Alberto Villagrasa Gil, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59681 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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 314-08229/11, us in-
formo del següent:

En aquests moments el Govern no té previst realitzar cap canvi en la Direcció 
General de la Policia de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 4 de maig de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe The EU 
Regional Competitiveness Index 2016
314-08237/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59809 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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 314-08237/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-08238/11 a 314-
08249/11.

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 Govern va tenir coneixement de l’Informe de Competitivitat Regional 2016 un 
cop publicat i difós per part de la Comissió Europea.

L’índex de competitivitat regional europea (Regional Competitiveness Index, 
RCI) es construeix en base a la metodologia del Global Competitiveness Index del 
World Economic Forum (WEF) a partir de tres sub-índexs de competitivitat: bàsic, 
eficiència i innovació, que es desagreguen en un total d’11 pilars, cada un d’ells for-
mat per varis indicadors (74 en total).

El primer element que cal tenir en compte és que els indicadors utilitzats per fer 
el càlcul de l’Índex de Competitivitat Regional de la Unió Europea (EU) fan refe-
rència majoritàriament al període comprés entre el 2012 i 2014, essent el 2012 i 2013 
anys de crisi econòmica a Catalunya.

Des del àmbit competencial del Departament d’Empresa i Coneixement, concre-
tament de la Direcció General d’Indústria (DGI) i l’Agència per a la Competitivitat 
de l’Empresa (ACCIÓ), cal centrar-se en el sub-índex d’innovació. S’ha de ressaltar 
que en aquest sub-índex, la pèrdua de posicions és menor que en el conjunt de l’in-
forme i que s’explica pel pilar de sofisticació empresarial, ja que el en el pilar prò-
piament d’innovació millora 40 posicions.

La caiguda en el pilar de sofisticació empresarial es deu a l’empitjorament en el 
percentatge d’empleats en els sectors de serveis. Tanmateix, les dades fan referèn-
cia a la mitjana del període 2011-2013, en plena destrucció de treball especialment 
al sector immobiliari i financer. També cal notar que el pilar de sofisticació empre-
sarial premia aquelles estructures econòmiques amb un major pes dels serveis, i 
penalitza aquelles economies, com el cas de Catalunya, amb un pes important del 
sector industrial; sector que en el cas de Catalunya és altament competitiu i inno-
vador.

Cal posar en valor que en alguns casos, sobretot del sub-índex bàsic, es pro-
dueixen millores en pilars com infraestructura, institucions i educació bàsica, que 
s’han vist contrarestades per l’empitjorament en l’estabilitat macroeconòmica, pilar 
calculat a nivell d’estat i no de regió, amb variables com el dèficit fiscal o el deute 
públic, molt elevats en el cas de l’Estat espanyol.

Reprenent l’anàlisi del sub-índex d’innovació, i pel que fa als anys de crisi eco-
nòmica, cal fer palès que avui aquesta situació ja està en gran mesura revertida, com 
mostren determinats indicadors.
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Inversió en R+D1

– La inversió en R+D de Catalunya al 2015 va créixer per primer cop des de 
2008, assolint un volum de 3.106,8 milions d’euros, un 5,8% més que l’any 2014 
(2.937,7 M€). És la comunitat autònoma que més va créixer el 2015.

– Catalunya va registrar un increment de la inversió en R+D el 2015 superior al 
de la UE (4,4%) i al conjunt de l’Estat (2,7%).

– La inversió empresarial en R+D de Catalunya al 2015 va ser de 1.772,9 M€, un 
6,0% més que l’any 2014 (1.672,1 M€). Un creixement molt superior al del conjunt 
de l’Estat, on la inversió empresarial va augmentar un 2,0%.

– La inversió en R+D respecte al PIB a Catalunya se situa en l’1,52%, tres centè-
simes més que el 2014 (1,49%).

Innovació tecnològica2

– La inversió en innovació tecnològica de les empreses a Catalunya va pujar el 
2015 un 6,6% fins els 3.324,5 milions d’euros. Aquest creixement va ser superior al 
del conjunt de l’Estat, que es va situar en un 5,5%.

– Catalunya concentra el 24,3% de la inversió en innovació tecnològica de l’Es-
tat el 2015.

– Catalunya manté el lideratge a l’Estat en nombre d’empreses innovadores (tec-
nològiques i no tecnològiques), amb 9.449 empreses, concentrant el 23,3% del total 
estatal.

Captació de recursos europeus3

– Des de l’inici del programa Horizon 2020 de la UE, Catalunya ha un total de 
482,3 M€, un 2,63% del total de fons atorgats - gairebé el doble del que li pertocaria 
pel seu volum de població (1,5% de la UE).

– Les empreses catalanes han rebut 57M€ de finançament del programa Instru-
ment Pime de l’Horizon 2020. Catalunya lidera la captació de recursos europeus 
d’innovació per a pimes a l’Estat espanyol (31,6% del total) i ocupa el 6è lloc per 
nombre de projectes subvencionats, només per darrere de l’Estat espanyol, Itàlia, 
Regne Unit, Alemanya i França.

Exportacions d’alt contingut tecnològic4

– Catalunya va exportar productes industrials d’alt contingut tecnològic per va-
lor de 6.713,8 milions d’euros l’any 2016. Aquesta xifra és la més elevada registrada 
a Catalunya i representa un augment del 8,9% respecte de l’any anterior. Les ven-
des de productes d’alt contingut tecnològic de l’any 2016 a Catalunya representen el 
30,2% del total d’Espanya.

Patents5

– Catalunya continua liderant el rànquing de peticions de patents europees a 
l’Estat amb un 35,1% del total de les sol·licituds fetes el 2016. En total, va presentar 
547 peticions de patents, un 6,6% més que l’any anterior.

Part d’aquests bons resultats s’expliquen per la tasca realitzada pel Govern de 
la Generalitat a través de la DGI-ACCIÓ, que implementa polítiques de suport a la 
competitivitat de l’empresa catalana basades en el reforçament estratègic del bino-
mi internacionalització-innovació, clau per impulsar la competitivitat en un entorn 
global i altament competitiu com l’actual. El Govern continuarà executant aquestes 
polítiques.

Addicionalment, s’està elaborant el Pacte Nacional per a la Indústria, eina que 
servirà per acompanyar la transformació del sector industrial del país i augmentar 

1.  Font: INE.
2.  Font: INE.
3.  Font: CDTI.
4.  Font: Idescat.
5.  Font: Oficina Europea de Patents.
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la seva competitivitat. Ho fa prioritzant actuacions amb impacte a futur, optimitzant 
recursos i alineant-se amb les directrius comunitàries.

Aquest Pacte s’està elaborant a través de sis grups de treball, un dels quals tre-
balla específicament la competitivitat empresarial. La resta aborden àmbits que im-
pacten de forma decisiva sobre la competitivitat empresarial i territorial. Els grups 
de treball són els següents:

– Competitivitat empresarial
– Dimensió empresarial i finançament
– Indústria 4.0 i digitalització
– Formació
– Infraestructures i energia
– Sostenibilitat i economia circular
En conseqüència, la valoració seria que atès que les dades en les que es basa 

l’informe són antigues i que actualment els indicadors apunten a l’alça, es considera 
que la situació ha canviat. El Govern continuarà executant les seves polítiques de 
suport a la competitivitat, que estan tenint un impacte positiu en el teixit empresa-
rial del país. Per tot això, no es considera adient realitzar un altre pla que tingui el 
mateix objectiu.

D’altra banda, la Formació Professional i contínua és actualment competència 
del Departament de Treball, Afers socials i Família. Tot i això, des del Departament 
d’Empresa i Coneixement es considera que la formació és un pilar fonamental per 
avançar en la transformació del sector productiu del país i adequar-lo a les necessi-
tats de l’actual context de canvi tecnològic.

Per això, tal i com s’ha dit prèviament, la formació és un dels sis pilars que con-
formen el Pacte Nacional per a la Indústria. El grup de treball específic dedicat a 
aquesta matèria té per objectiu millorar la capacitació de treballadors i treballadores 
per mitjà d’una formació professional, una formació contínua i de l’emprenedoria 
i una formació universitària que donin resposta, de qualitat i flexible, a les neces-
sitats de les empreses i de la societat, així com al canvi tecnològic i dels modes de 
producció.

Quant a la interlocució amb agents econòmics i socials, aquesta es produeix, 
entre d’altres, en el marc del Consell Català de l’Empresa i la seva Comissió Exe-
cutiva Permanent, de la qual en formen part Govern, sindicats i patronals. Així, el 
Consell Català de l’Empresa i la Comissió Executiva Permanent és un fòrum adi-
ent per valorar els diferents informes que analitzen el posicionament competitiu de 
l’economia catalana.

A més, cal destacar que el Pacte Nacional per a la Indústria està basat en la con-
certació i per a la seva elaboració es compta amb la participació de sindicats i pa-
tronals i d’altres agents clau per analitzar i valorar la situació competitiva del país i 
proposar mesures concretes.

Quant als acords en matèria d’innovació, ACCIÓ compta amb un acord de col-
laboració amb el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) signat el juny 
del 2015 i que està actualment en vigor. Aquest acord preveu:

– L’assessorament recíproc, suport i intercanvi d’informació i procediments
– Coordinació de finançament d’actuacions
– Coordinació d’actuacions en l’àmbit internacional, especialment en tot allò que 

té a veure amb l’Horizon 2020
– Promoció i realització de jornades de difusió
Actualment, totes aquestes línies s’estan treballant amb l’objectiu de coordinar i 

optimitzar recursos per maximitzar el seu impacte sobre el teixit empresarial català.
Addicionalment, Catalunya també participa a la Red I+D+i, instrument impulsat 

pel Govern de l’Estat per generar sinèrgies entre les actuacions públiques d’R+D+i 
regionals i estatals, la Política Regional Europea i l’Estratègia Europa 2020. Catalu-
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nya ha designat com Agents Territorials d’Innovació per aquesta xarxa dues entitats: 
ACCIÓ i la Direcció General de Recerca.

Al marge d’aquests acords, des de Catalunya es desenvolupen projectes d’inno-
vació amb administracions autonòmiques amb les quals es comparteix algun tipus 
de repte. Aquesta col·laboració arriba fonamentalment a través de projectes euro-
peus. Actualment n’hi ha cinc vigents en l’àmbit de la innovació:

– S34Growth (vigent fins al 2020), per avançar cap a noves cadenes de valor in-
dustrial per al creixement. En aquest cas es col·labora amb el govern del país Basc.

– Links UP (vigent fins al 2019), per crear lligams per estimular el creixement 
de les start-ups a l’Europa sudoccidental. En aquest cas es col·labora amb la Funda-
ció Balear de Ciència i Tecnologia i amb la Fundación Universidad Empresa de la 
Regió de Múrcia.

– Manunet III (vigent fins al 2021), per a l’impuls de tecnologies de manufactura 
avançada. En aquest cas es col·labora amb la Agencia Vasca de la Innovacion-Berri-
kuntzaren Euskal Agentzia, Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de 
Castella i Lleó, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Consejería 
de Desarrollo Económico y Competitividad– Govern Basc i Instituto de Desarrollo 
Económico del Principat d’Astúries.

– EMEURope (vigent fins al 2021), per avançar en la mobilitat elèctrica a Eu-
ropa.. En aquest cas es col·labora amb el Centro para el Desarrollo Tecnológico In-
dustrial (CDTI).

– Medvetures (vigent fins al 2020), per avançar en innovació a l’àrea de la Me-
diterrània. En aquest cas es col·labora amb BIC Euronova - Centro Europeo de Em-
presas e Innovación de Málaga.

Finalment, també cal destacar els acords amb altres regions en xarxes i projectes 
col·laboratius a nivell internacional, on també es desenvolupen projectes d’innova-
ció, com poden ser els Quatre Motors per a Europa i Associats o la Vanguard Ini-
tiative. A més, ACCIÓ lidera el node a Catalunya de l’Enterprise Europe Network. 
Aquesta xarxa, impulsada per la Comissió Europea, ofereix a la petita i mitjana em-
presa (PIME) informació i assessorament en relació amb les polítiques i oportuni-
tats de negoci als països de la UE, així com assistència en processos de transferència 
tecnològica i accés a programes europeus de finançament, de recerca i desenvolupa-
ment i innovació (R+D+i).

Barcelona, 15 de maig de 2017
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
previstes per a revertir la situació que presenta l’informe The EU 
Regional Competitiveness Index 2016
314-08238/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59809 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08237/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’opinió que té el 
Departament d’Empresa i Coneixent de l’informe The EU Regional 
Competitiveness Index 2016
314-08239/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59809 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08237/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’opinió que té el 
Departament d’Economia i Hisenda de l’informe The EU Regional 
Competitiveness Index 2016
314-08240/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59809 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08237/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament 
d’Empresa i Coneixement ha fet alguna valoració de l’informe The EU 
Regional Competitiveness Index 2016
314-08241/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59809 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08237/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament 
d’Economia i Hisenda ha fet alguna valoració de l’informe The EU 
Regional Competitiveness Index 2016
314-08242/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59809 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08237/11.



BOPC 422
26 de maig de 2017

1.25.15. Preguntes per escrit 27 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes pel Departament d’Empresa i Coneixement per a revertir 
la situació que presenta l’informe The EU Regional Competitiveness 
Index 2016
314-08243/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59809 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08237/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament 
d’Empresa i Coneixement té algun pla de formació professional i 
continuada per a les empreses
314-08244/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59809 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08237/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció del 
Departament d’Empresa i Coneixement de reunir-se amb la patronal 
per a analitzar i valorar les dades de l’informe The EU Regional 
Competitiveness Index 2016
314-08245/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59809 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08237/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció del 
Departament d’Economia i Hisenda de reunir-se amb la patronal 
per a analitzar i valorar les dades de l’informe The EU Regional 
Competitiveness Index 2016
314-08246/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59809 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08237/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament 
d’Empresa i Coneixement s’ha reunit amb els sindicats per a analitzar 
i valorar les dades de l’informe The EU Regional Competitiveness 
Index 2016
314-08247/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59809 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08237/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Departament 
d’Economia i Hisenda s’ha reunit amb els sindicats per a analitzar i 
valorar les dades de l’informe The EU Regional Competitiveness Index 
2016
314-08248/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59809 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08237/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’arribada a algun 
acord amb el Govern d’Espanya o altres administracions en matèria 
d’innovació
314-08249/11

Proponent: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59809 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08237/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament de 
diners d’acord amb la clàusula 13.a del contracte signat el 18 de 
novembre de 2013 entre Independent Diplomat i el Consell de 
Diplomàcia Pública de Catalunya
314-08250/11

Proponent: Juan Milián Querol, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59985 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número 314-08250/11 
conjuntament amb la 314-08251/11.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
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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.

La clàusula 13 no té cap apartat a.
D’altra banda, ni per part del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya ni per 

part de la Delegació del Govern de la Generalitat a Estats Units no es va demanar 
a Independent Diplomat la contractació d’una tercera part per dur a terme serveis 
fora de l’àmbit dels contractes mencionats i per tant no s’ha fet ús ni aplicat la clàu-
sula 13.

Barcelona, 17 de maig de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament 
de diners d’acord amb la clàusula 13.a del contracte signat el 
19 de novembre de 2013 entre Independent Diplomat i la Delegació 
del Govern als Estats Units d’Amèrica
314-08251/11

Proponent: Juan Milián Querol, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59985 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08250/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el viatge de 
l’expresident de la Generalitat, Artur Mas, al Regne Unit i als Estats 
Units d’Amèrica de principis de març de 2017
314-08261/11

Proponent: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59984 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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 conjunta a les preguntes escrites, amb Número de 
Tramitació: 314-08261/11 i 314-08262/11.

Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient 
de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcio-
nar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El viatge a què fa referència aquesta pregunta parlamentària es tracta d’un viatge 
oficial de l’expresident Artur Mas.

En el quadre adjunt es detallen les dates, l’agenda, les despeses, la partida pres-
supostària a què s’assignen aquestes despeses, els acompanyants i l’enllaç a les notes 
de premsa que informen sobre les activitats realitzades.

Barcelona, 17 de maig de 2017
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència
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Annex

Nom Expresident M. Hble. Sr. Artur Mas
Data viatge 28/02/17 al 6/03/2017
Destinació Londres i Boston
Durada 6 dies
Motiu del viatge Viatge Oficial
Agenda 01/03/17  Conferència a la Oxford Union Society,                                                   

03/03/17 Conferència a la Harvard Law School i                                                        
04/03/17  Panel a la Harvard Kennedy School

Despeses* 8.055,53 €
Partida pressupostària PR0117 D/230000100/1210/0000
Acompanyants Director del Programa Internacional de Comunicació i 

Relacions Públiques “Eugeni Xammar” i Escorta, policia - 
mosso d’esquadra

Notes de premsa http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/
notapremsavw/299165/ca/lexministre-justicia-britanic-sir-
simon-hughes-assegura-desenllac-proces-urnes-taula-
negociacio-tribunals.do

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/
notapremsavw/299202/ca/129e-president-generalitat-artur-
mas-explicara-cas-catala-harvard.do

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/
notapremsavw/299177/ca/president-mas-rajoy-utilitza-
tribunals-clavegueres-lestat-confidents-pagats-diner-public-
politics-sobiranistes.do

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/
notapremsavw/299281/ca/president-mas-gent-votaria-
independencia-reclamant-celebrar-referendum.do

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/
notapremsavw/299245/ca/president-mas-mimagino-catalunya-
sent-dinamarca-mediterrani.do

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/
notapremsavw/299251/ca/president-mas-catalunya-
preparada-participar-institucions-multilaterals-aliat-afrontar-
reptes-globals.do

(*)  Depeses pendents de tancament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si en el viatge al 
Regne Unit i als Estats Units d’Amèrica de principis de març de 
2017 l’expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha fet funcions de 
representació del Govern
314-08262/11

Proponent: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59984 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08261/11.

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/299251/ca/president-mas-catalunya-preparada-participar-institucions-multilaterals-aliat-afrontar-reptes-globals.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/299251/ca/president-mas-catalunya-preparada-participar-institucions-multilaterals-aliat-afrontar-reptes-globals.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/299251/ca/president-mas-catalunya-preparada-participar-institucions-multilaterals-aliat-afrontar-reptes-globals.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/299251/ca/president-mas-catalunya-preparada-participar-institucions-multilaterals-aliat-afrontar-reptes-globals.do


BOPC 422
26 de maig de 2017

1.25.15. Preguntes per escrit 31 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la confirmació de la 
cúpula del Departament d’Interior en el seu conjunt
314-08263/11

Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59682 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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 314-08263/11, 314-
08264/11 i 314-08265/11, us informo del següent:

En aquests moments el Govern no té previst realitzar cap canvi a la cúpula d’In-
terior.

Barcelona, 4 de maig de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el plantejament de 
possibles canvis en la Direcció General de la Policia
314-08264/11

Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59682 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08263/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el possible canvi 
del comissari en cap dels Mossos d’Esquadra
314-08265/11

Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59682 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08263/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el plantejament de 
canvis en l’escala executiva del Cos de Mossos d’Esquadra
314-08266/11

Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59683 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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 314-08266/11, us in-
formo del següent:
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No es planteja cap canvi motivat en el sentit que planteja la pregunta i, més enllà 
de les noves destinacions que s’han produït com a conseqüència de la reestructura-
ció motivada per l’entrada de 8 comissaris, els canvis principals en l’escala executiva 
del Cos de Mossos d’Esquadra vindran determinats a partir de la incorporació dels 
18 nous inspectors que estan actualment en procés de selecció.

Barcelona, 11 de maig de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les paraules del 
director general de la Policia respecte a l’obligat compliment de les 
ordres judicials i l’ordenament jurídic
314-08267/11

Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59684 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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

lunya, la resposta a la pregunta parlamentària 314-08267/11 és:
Sí.

Barcelona, 11 de maig de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les invitacions que 
ha rebut la Generalitat per a assistir al Mobile World Congress 2017
314-08276/11

Proponent: David Pérez Ibáñez, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59810 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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 
314-08276/11, conjuntament amb la número de tramitació 314-08277/11.

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 14 de juliol de 2011 es va signar un contracte entre, d’una part el Ministeri 
d’Indústria i Turisme i Comerç, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Bar-
celona, Fira Internacional de Barcelona, Turisme de Barcelona (conjuntament: les 
«Parts de la ciutat amfitriona») i, d’una altra part, GSMA Ltd. L’objectiu d’aquest 
contracte és la cooperació entre GSMA i les Parts de la ciutat amfitriona per tal de 
posar en marxa el Projecte per a la Capital mundial de la telefonia mòbil a Barcelona.

Una de les contrapartides que reben les «Parts de la ciutat amfitriona» és la pos-
sibilitat d’enviar a l’Organització el correu electrònic de persones a qui GSMA faci-
litarà un codi per poder obtenir un passi pel Congrés.
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Des de la Generalitat, concretament des de la Secretaria de Telecomunicacions, 
Ciberseguretat i Societat Digital i ACCIÓ, es proposa que rebin codi:

– Empreses Catalanes amb espai dins l’estand Catalònia: 5 entrades per empresa
– Empreses catalanes del sector sense estand propi: 2 entrades per empresa
– Empreses tant catalanes com estrangeres que participen en el Brokerage Event 

organitzat per ACCIÓ i que té lloc en l’estand Catalònia: 1 entrada per participant
– Empreses participants en el programa 100x100 coorganitzat amb la Mobile 

World Capital: 1 entrada per empresa
– Delegacions internacionals
– Membres del Govern, Consellers i secretaris i directors generals dels departa-

ments vinculats en matèries pròpies del MWC.
– Personal de la Generalitat participant en l’organització de l’esdeveniment
El contracte signat, en la seva clàusula 23 estableix que les parts «no utilitzaran 

les dades personals [...] incloent els expositors o Assistents, per cap finalitat diferent 
de les establertes en el present acord. Les parts no tindran cap tipus de dret sobre 
les dades personals de l’altra part. [...] qualsevol ús de les dades per les parts està 
subjecte a la legislació aplicable i, en particular, al dret espanyol».

La Generalitat de Catalunya no adquireix cap invitació per accedir al congrés del 
Mobile World Congress 2017. La Generalitat, com a contrapartida de l’acord / Con-
veni de col·laboració / de patrocini amb GSMA pot enviar llistat a l’organització per 
a que sigui l’organització qui els enviï un codi per poder-se registrar.

Les persones reben el codi i es registren. El control de quantes d’aquestes perso-
nes fan ús de la invitació només ho pot saber GSMA.

Barcelona, 15 de maig de 2017
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les invitacions que 
ha adquirit la Generalitat per a assistir al Mobile World Congress 2017
314-08277/11

Proponent: David Pérez Ibáñez, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59810 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08276/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions que ha 
fet la taula de coordinació de professionals que la Moció 46/XI del 
Parlament de Catalunya, sobre les polítiques per a la gent gran, insta 
a posar en marxa
314-08310/11

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59685 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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 314-08310/11, 314-
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08311/11 i 314-08312/11, us trameto, en document annex, la informació facilitada 
per la Direcció General d’Administració de Seguretat.

Barcelona, 9 de maig de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
Resposta a les preguntes escrites núm. 314-08310, 314-08311 i 314-08312 sobre 

la posada en marxa de la taula de coordinació prevista a la moció 46/XI del Parla-
ment de Catalunya

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

El Pla integral de seguretat de les persones grans, 2015-2018, si bé no preveu de 
manera específica la creació d’una taula de coordinació, sí que preveu actuacions 
destinades a millorar la coordinació amb els professionals d’altres administracions 
i institucions que atenen les persones grans. En aquest marc es preveu vehicular 
aquest tipus d’actuacions a través d’un grup de treball específic del Consell de Segu-
retat de Catalunya, atès que és l’òrgan consultiu i de participació superior a Catalu-
nya en matèria de seguretat, en el qual hi estan representats col·lectius professionals 
i representants d’altres administracions i de la societat civil, amb competències i 
interessos en matèria de seguretat de les persones grans, sens perjudici d’integrar-hi 
a representants d’altres organitzacions per raó de la seva expertesa o coneixement 
de la matèria.

La constitució d’aquest grup de treball específic es farà una vegada es reuneixi 
el proper Consell de Seguretat de Catalunya, el qual es vol convocar el proper mes 
de juliol de 2017.

Barcelona, 26 d’abril de 2017
Jordi Jardí i Pinyol, director general d’Administració de Seguretat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de 
constitució de la taula de coordinació de professionals que la Moció 
46/XI del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques per a la gent 
gran, insta a posar en marxa
314-08311/11

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59685 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08310/11.



BOPC 422
26 de maig de 2017

1.25.15. Preguntes per escrit 35 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres de 
la taula de coordinació de professionals que la Moció 46/XI del 
Parlament de Catalunya, sobre les polítiques per a la gent gran, 
insta a posar en marxa
314-08312/11

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59685 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08310/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual els 
armadors i els mariners no van cobrar fins al desembre del 2016 els 
ajuts per les aturades temporals
314-08328/11

Proponent: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59871 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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 314-08328/11, us informo 
del següent:

El tràmit administratiu que comporta la concessió d’ajuts a armadors i mariners 
per a la paralització temporal de l’activitat pesquera necessita de les fases següents:

a) Elaboració, Publicació de les bases reguladores dels ajuts, amb consulta prè-
via al Consell de la Pesca i Afers Marítims (òrgan consultiu de la Generalitat de 
Catalunya).

b) Habilitació de la partida pressupostària per poder convocar els ajuts corres-
ponents.

c) Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya per poder avançar els diners 
de la convocatòria d’ajuts.

d) Convocatòria dels ajuts per a la paralització temporal que estableixen com a 
termini de presentació de sol·licituds el 7.7.2016 per a les parades d’encerclament de 
tot Catalunya i arrossegament de les províncies de Barcelona i Girona i el 15.9.2016 
per a les parades d’arrossegament de la província de Tarragona (la flota d’arrossega-
ment de Tarragona va efectuar la paralització temporal els mesos de maig a juliol).

e) Revisió dels requisits per a la concessió dels ajuts establerts de manera centra-
litzada pel RD 1173/2015, de 29 de desembre. La publicació el 30.12.2015 per part 
del Govern central de nous requisits i sistemes de verificació del compliment de la 
paralització temporal establia, amb efectes retroactius, unes condicions que impedi-
en el cobrament dels ajuts a la flota catalana. Des de la publicació del RD, la Gene-
ralitat ha proposat esmenes a les condicions previstes en el RD molt restrictives, i ha 
mantingut diverses reunions amb el Ministeri per buscar solucions que permetessin 
l’accés als ajuts. Per exemple, la consideració de la tipologia de contractes fixos-dis-
continus existents a la flota catalana, la no-retroactivitat de les condicions a la flota 
d’encerclament i la certificació alternativa dels dies de parada mitjançant el control de 
la comercialització i el certificat dels guardamolls dels ports catalans han estat nego-
ciacions que s’han hagut de realitzar prèvies a l’atorgament i el pagament dels ajuts.

f) Valoració dels expedients de sol·licitud d’ajut en règim de concurrència com-
petitiva.
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g) Fiscalització prèvia de les resolucions de concessió.
h) Resolució de concessió.
i) Ordenament de Pagament per part del DARP.
j) Pagament efectiu per part del Departament d’Economia i Hisenda.
La celeritat en la tramitació va ser alta, ja que el tràmit administratiu que com-

porta una convocatòria d’ajuts amb concurrència competitiva no permet escurçar 
terminis.

Barcelona, 26 d’abril de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals l’acord de compliment de la Resolució 273/XI diu que la 
Generalitat va haver d’avançar els diners per a pagar els ajuts per les 
aturades temporals de les activitats pesqueres
314-08329/11

Proponent: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59872 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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 314-08329/11, us informo 
del següent:

Per poder publicar qualsevol ordre d’ajuts, cal tenir la partida pressupostària ha-
bilitada amb prou crèdit pressupostari per atendre la convocatòria. Els tràmits d’es-
borranys d’ordres per poder continuar la tramitació es van iniciar molt abans que 
s’hagués efectuat el traspàs dels diners per part de l’Estat. Davant d’un Govern de 
l’Estat en funcions, i la incertesa sobre els pressupostos de l’Estat i conseqüentment 
la transferència que s’havia de fer a les comunitats autònomes, la Generalitat de Ca-
talunya va decidir habilitar partides pròpies per agilitzar-ne la tramitació.

Barcelona 26 d’abril de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els imports que 
es van destinar a les demarcacions de Girona, Barcelona, el Camp 
de Tarragona i les Terres de l’Ebre per a pagar els armadors i els 
mariners per les aturades temporals del 2016
314-08330/11

Proponent: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59873 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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 314-08330/11, us informo 
del següent:

Es van destinar les quantitats següents per pagar els armadors i mariners amb 
motiu de les aturades temporals de 2016 (per demarcacions): 
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Província Import vedes armadors Pescadors

Barcelona 215.344,19 4.050

Girona 353.650,16 1.350

Camp de Tarragona 169.115,67 675

Terres de l’Ebre 247.454,53 675

Total 985.564,55 6.750

D’acord amb les instruccions de la Secretraria General de Pesca del Ministerio 
de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, la transferència econòmi-
ca de la conferencia sectorial pel finançament del ajuts de la paralització temporal 
és finalista. En aquest sentit, el romanent no utilitzat en el finançament de les vedes 
2015/2016 s’utilitzarà pel finançament de la paralització temporal 2016/2017, sense 
que aquest romanent suposi un increment de la bossa econòmica destinada a vedes.

Barcelona, 26 d’abril de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que va 
rebre del Govern de l’Estat en concepte de prefinançament anual per 
a pagar els ajuts de les vedes de pesca del 2014 i el 2015
314-08331/11

Proponent: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59874 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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 314-08331/11, us informo 
del següent:

Els ajuts del Fons Europeu Marítim i de Pesca, incloses les vedes, es gestionen 
en règim de reemborsament. És a dir, les comunitats autònomes (CA), o, en el cas de 
les vedes, l’Estat, realitzen el pagament íntegre dels ajuts i la Unió Europea retorna 
el seu cofinançament un cop pagat als beneficiaris.

Els imports que estableix la resposta escrita del Govern de l’Estat a la pregunta 
de la senadora Cèlia Cànoves (27,3 M€ 2014-2015) corresponen al prefinançament 
del FEMP a l’Estat per tota la programació d’ajuts (a la pesca, a l’aqüicultura, adap-
tació a la política pesquera comuna, al desenvolupament local participatiu, comer-
cialització i transformació, política marítima integrada i assistència tècnica), deter-
minat a la normativa comunitària, a l’article 134 del Reglament UE 1303/2013, de 17 
de desembre, i no al finançament de la paralització temporal dels anys 2014 i 2015. 
L’Estat ha rebut un 1% del FEMP els anys 2014 i 2015 i un 3% l’any 2016. Aquest 
prefinançament no ha estat transferit a Catalunya per a la gestió del seu Pla financer.

Pel que fa als ajuts de veda corresponents als anys 2014-2015, el Govern de la 
Generalitat va reclamar que es pogués subvencionar a càrrec del FEMP la paralit-
zació temporal feta per la flota catalana durant els anys 2014 i 2015 atès que el Re-
glament comunitari permet el finançament de les operacions iniciades a partir de 
l’1.1.2014. Aquesta petició no ha tingut el suport de la resta de CA del Mediterrani i 
ha tingut l’oposició del Ministeri d’Agricultura des del primer moment.

Barcelona, 26 d’abril de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els imports que va 
destinar al pagament de les aturades temporals de pesca del 2014 i 
el 2015
314-08332/11

Proponent: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59875 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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 314-08332/11, us informo 
del següent:

El Govern de l’Estat no ha realitzat cap ingrés a Catalunya en concepte de pre-
finançament del FEMP. Els 27,3 M€ que comenta la resposta escrita del Govern de 
l’Estat a la senadora Celia Cánovas corresponen a l’ingrés efectuat per la UE al Mi-
nisteri d’Agricultura en concepte de prefinançament del FEMP. L’única transferèn-
cia realitzada a Catalunya ha estat la corresponent a l’ajuda a les vedes realitzades 
durant l’any 2016, i a les corresponents despeses de gestió d’aquestes vedes, que puja 
a 2.545.961 €, convocada íntegrament l’any 2016.

Catalunya no pot convocar unilateralment ajuts a la paralització temporal de les 
modalitats d’encerclament i arrossegament, perquè aquesta mesura ha estat recen-
tralitzada per l’Estat, de manera que és el Ministeri qui, mitjançant la Conferència 
Sectorial, decideix si es financen i en quines condicions, dies i imports.

Barcelona, 26 d’abril de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació 
dels diners que el Govern de l’Estat li va ingressar en concepte de 
prefinançament anual per a pagar els ajuts de les vedes de pesca del 
2014 i el 2015
314-08333/11

Proponent: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59876 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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 314-08333/11, us informo 
del següent:

El Govern de l’Estat no ha realitzat cap ingrés a Catalunya en concepte de pre-
finançament del FEMP. Els 27,3 M€ que comenta la resposta escrita del Govern de 
l’Estat a la senadora Celia Cánovas corresponen a l’ingrés efectuat per la UE al Mi-
nisteri d’Agricultura en concepte de prefinançament del FEMP. L’única transferèn-
cia realitzada a Catalunya ha estat la corresponent a l’ajuda a les vedes realitzades 
durant l’any 2016, i a les despeses de gestió d’aquestes vedes, que puja a 2.545.961 €, 
convocada íntegrament l’any 2016.

Catalunya no pot convocar unilateralment ajuts a la paralització temporal de les 
modalitats d’encerclament i arrossegament dels anys 2014 i 2015 perquè aquesta me-
sura ha estat recentralitzada per l’Estat, de manera que és el Ministeri qui, mitjan-
çant la Conferència Sectorial, decideix si es financen i en quines condicions, dies i 
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imports. El Govern de la Generalitat va reclamar que es financés a càrrec del FEMP 
la paralització temporal feta per la flota catalana durant els anys 2014 i 2015 atès que 
el Reglament comunitari permet el finançament de les operacions iniciades a partir 
de l’1.1.2014. Aquesta petició no ha tingut el suport de la resta de CA del Mediterrani i 
ha comptat amb l’oposició del Ministeri d’Agricultura des del primer moment.

Barcelona, 26 d’abril de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

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

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 60031 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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 
314-08396/11 i us informo que el Govern de la Generalitat va obrir un període d’in-
formació o actuacions prèvies d’acord amb l’article 55 de la Llei 39/2015, d’1 d’octu-
bre, arran d’alguna denúncia rebuda amb anterioritat a que tingués lloc la conferència 
en qüestió. En els procediments administratius sancionadors, les actuacions prèvies 
s’orienten a determinar, amb la major precisió possible els fets susceptibles de mo-
tivar la incoació del procediment, la identitat de la persona o persones que poden 
resultar responsables i les possibles circumstàncies rellevants que concorren per tal 
de decidir l’obertura o no d’un expedient administratiu sancionador.

Les actuacions prèvies s’han basat en:
– La recollida i anàlisi de les denúncies realitzades amb anterioritat a la xerrada.
– Anàlisi de la convocatòria pública.
– Anàlisi del contingut íntegre de la conferència.
– Valoració del Manifest de recolzament al col·lectiu LGBTI.
– Valoració dels articles de premsa publicats amb anterioritat a la conferència.
Concretament, de l’anàlisi de les paraules, expressions i idees que va transme-

tre el senyor Ariño durant la conferència, el passat 12 de febrer no es pot consta-
tar l’existència de cap infracció administrativa d’acord amb l’article 34 de la Llei 
11/2014, del 10 d’octubre. Aquestes diligències formen part de les actuacions infor-
matives prèvies i internes iniciades, mai de l’expedient administratiu sancionador 
perquè no s’ha iniciat procediment administratiu sancionador d’acord amb l’article 
63.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i per tant, no existeix cap expedient.

D’acord amb l’article 63.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment ad-
ministratiu comú de les administracions públiques, els procediments de naturalesa 
sancionadora s’inicien sempre d’ofici per Acord de l’òrgan competent. Aquest Acord 
és el que s’anomena Acord d’inici de procediment sancionador.

Atès l’article 64.2 de la llei esmentada, l’acord d’inici d’un expedient sancionador 
cal que estigui àmpliament motivat i fonamentat per tal de justificar la seva incoació 
davant la possible persona infractora en cap cas la llei obliga a motivar a través d’un 
informe una no incoació d’expedient administratiu sancionador.

Per tot això, aquesta administració considera que no és preceptiu l’elaboració 
d’un informe que motivi la no incoació d’un expedient administratiu sancionador. 
En tot cas les diligències internes que es duguin a terme per valorar les paraules del 
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senyor Ariño no formarien part de l’expedient administratiu per tractar-se d’una fase 
prèvia a l’obertura del procediment administratiu sancionador amb decisió final, 
en aquest cas, de no obertura, així com, atès el que regula l’article 70.4 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre.

Barcelona, 18 de maig de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

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

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59877 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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 314-08419/11, us informo 
del següent:

Entre les competències d’aquest Departament es troba la de «Realitzar actua-
cions de prevenció, seguiment i defensa de les plagues forestals» i, per tant, any rere 
any es fa el seguiment d’aquesta i d’altres plagues que afecten als nostres boscos. 
Concretament en aquest cas les anomalies climàtiques produïdes els darrers anys 
(principalment la manca de fred a la tardor i a l’hivern) han originat que la població 
de processionària hagi augmentat de manera important, amb la qual cosa, el risc que 
els anys successius els nivells d’afectació d’aquesta plaga es mantingui molt elevat 
és gran. En qualsevol cas els dany des de un punt de vista forestal ocasionats per 
aquesta plaga són assumibles sempre que aquests no siguin reiterats.

Des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació som cons-
cients que els perjudicis que ocasiona la processionària van molt més enllà dels 
danys a l’arbrat i al paisatge. La processionària també produeix perjudicis a la po-
blació i a les economies locals (inconvenients per la gestió agro-forestal, per al tu-
risme rural, la recollida de bolets, l’excursionisme,...), per tant en molts casos, més 
que un problema de sanitat forestal, cal considerar-lo un problema de salut pública, 
per l’afectació als animals domèstics i, sobretot, a les persones.

Durant els seus últims estadis larvaris aquest lepidopter presenta uns pèls urti-
cants de mida petita que es desprenen amb facilitat i poden ser transportats pel vent.

Tot i què els tractaments aeris que es realitzen des del DARP no es poden 
realitzar als entorns de les zones poblades (que són on més problemes sanitaris 
ocasionen), els darrers anys s’està realitzant un important esforç per limitar els 
perjudicis que ocasiona aquesta plaga treballant de manera coordinada amb els 
Ajuntaments.

Barcelona, 11 de maig de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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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

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59878 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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 314-08420/11, us informo 
del següent:

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació compta amb di-
verses unitats (tècnics comarcals, Agents Rurals, tècnics especialistes en sanitat fo-
restal de la Direcció General de Forests...) que anualment fan el seguiment de l’estat 
fitosanitari dels nostres boscos. Concretament, s’ha implementat la Xarxa de Segui-
ment de l’Estat Fitosanitari dels Boscos, que consta de 307 punts a tota Catalunya. 
En el cas de la processionària, a més, es fa un seguiment específic per determinar 
les zones més adequades per al seu tractament.

Barcelona, 4 de maig de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

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

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59879 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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 314-08421/11, us informo 
del següent:

Per al control de la població de Thaumetopoea pityocampa a Catalunya, el De-
partament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha realitzat tractaments 
aeris els darrers 3 anys sobre 27.000 ha; concretament, es van tractar les superfícies 
següents per any:

2016 2015 2014

Superfícies de tractament (ha) 20.000 7.000 0

L’any 2014, no es va poder fer cap tractament ateses les restriccions normatives 
imposades per la legislació comunitària en aquesta matèria i les restriccions pressu-
postàries per fer front a les despeses.

Es va utilitzar el producte biològic Bacillus Thuringiensis Var. Kurstaki a les co-
marques següents: Alt Urgell, Alt Empordà, Alt Penedès, Alta Ribagorça, Bages, 
Baix Camp, Cerdanya, Solsonès, Berguedà, Pallars Jussà, Noguera, Garrotxa, Ri-
pollès i Baix Penedès.

Barcelona, 4 de maig de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Fascicle segon
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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

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59880 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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 314-08422/11, us informo 
del següent:

Per fer front als treballs de control de la població de Thaumetopoea pityocampa 
a Catalunya a l’any 2017, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació ha pressupostat 931.000 € per al Pla d’aplicacions aèries que comprèn el 
subministrament de producte biològic, la contractació de mitjans aeris i el treball 
tècnic d’avaluació i millora de la campanya. A més, es preveu la realització d’un 
treball d’assajos de control biològic de la processionària mitjançant vertebrats per 
un import de 15.000 €.

Barcelona, 4 de maig de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

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

Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59881 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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 314-08423/11, us informo 
del següent:

Pel que fa als tractament aeris de control de la processionària, el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es coordina amb altres adminis-
tracions públiques (principalment ajuntaments i consells comarcals) tant en la 
fase de planificació de la campanya, per a la qual es tenen en compte les sol·lici-
tuds de tractament dels ens locals, com abans d’iniciar els treballs de control, co-
municant les zones a tractar dins el seu àmbit i les dates aproximades que seran 
tractades.

Per altra banda, des del DARP es dóna assessorament als ajuntaments en com 
tractar aquesta plaga en zones urbanes o als entorns de les zones poblades, on no es 
poden fer tractament aeris de control.

També s’ha col·laborat amb la Diputació de Barcelona (per contrastar corbes de 
vol), amb l’Agència Catalana de Salut Pública de Catalunya (ASPC) en la resolu-
ció d’algun cas concret i s’està en contacte amb les administracions responsables 
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de carreteres per intentar coordinar actuacions de control als marges de les vies de 
comunicació.

Barcelona, 4 de maig de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones amb discapacitat que s’han inserit en el mercat laboral en 
empreses ordinàries en el període 2013-2016
314-08451/11

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 60032 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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 
314-08451/11 conjuntament amb les de número de tramitació 314-08452/11 i 314-
08453/11.

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

Us faig saber que, per a conèixer les dades corresponents al total de persones in-
serides al mercat laboral en l’empresa ordinària cal fer la cerca en l’organisme per-
tinent, en aquest cas; l’Institut Nacional de la Seguretat Social depenent del Regne 
d’Espanya. Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Genera-
litat de Catalunya podem facilitar, això sí, el nombre de contractes de persones amb 
discapacitat al mercat ordinari.

Nombre de contractes

Anys Homes Dones Total

2013 1.708 1.198 2.906

2014 2.022 1.456 3.478

2015 2.431 1.774 4.205

2016 2.977 2.106 5.083

Per altra banda, us donem les dades de quantes inspeccions de treball ha realitzat 
el Govern de la Generalitat a les empreses catalanes en relació a la inclusió de per-
sones amb discapacitat al mercat ordinari, durant els any 2013, 2014, 2015 i 2016. 
Les ordres de servei finalitzades han estat:

675 al 2013
688 al 2014
579 al 2015
684 al 2016
Alhora, us anuncio que la Inspecció de Treball, el 2016, ha fet 34 propostes d’ac-

tes d’infracció relacionades amb aquesta matèria.

Barcelona, 18 de maig de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspeccions de treball amb relació a la inclusió de persones amb 
discapacitat en el mercat laboral ordinari en el període 2013-2016
314-08452/11

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 60032 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08451/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients incoats a empreses ordinàries amb més de cinquanta 
treballadors per no tenir treballadors amb discapacitat
314-08453/11

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 60032 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08451/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat i la titularitat 
del solar de l’àmbit de Diagonal-Llull, de Barcelona
314-08487/11

Proponent: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 59511 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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 314-08487/11 us in-
formo del següent:

La titularitat del solar situat a l’àmbit Llull/Diagonal és de l’Ajuntament de Bar-
celona. Qualsevol informació relativa a les actuacions, partides, calendaris d’inver-
sió o construcció d’habitatge protegit en aquest solar s’ha de sol·licitar al seu titular.

El 15 de maig del 2001 la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelo-
na van signar un conveni de col·laboració en virtut del qual l’Ajuntament cediria a 
la Generalitat una porció de 2.659 m2 del solar de l’àmbit Llull/Diagonal. Segons 
l’annex 1 d’aquest conveni es preveia una distribució de sostre de 25.000 m2 d’ús 
terciari i hoteler.

L’11 de juliol del 2006 es va signar una addenda d’aquest conveni que modifica-
va aquest ús i es va constituir com a habitatge protegit de règim concertat en com-
pravenda amb una proposta de distribució de sostre de 23.000 m2 i de 2.000 m2 de 
sostre per equipaments locals.

El 30 de març del 2009 es va signar una segona addenda en la qual es preveia 
la revisió conjunta de la conveniència de destinar l’aprofitament del solar Diagonal/
Llull a habitatge protegit de règim concertat, contemplant la possibilitat de desti-
nar-lo a altres usos que poguessin resultar més adequats des d’un punt de vista urba-
nístic i social, i sempre preveient el manteniment de l’habitatge de règim concertat 
en un altre emplaçament alternatiu.
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Cap d’aquestes operacions va prosperar i el terreny mai es va cedir a la Gene-
ralitat de Catalunya. De fet, el 10 d’octubre del 2014 la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Barcelona van signar un protocol sobre diverses actuacions en ma-
tèria d’equipaments penitenciaris on es manifestava la voluntat de les parts de mo-
dificar, en allò que resultés necessari, els acords adoptats en el conveni de col·labo-
ració signat el 15 de juny de 2001, i les seves posteriors addendes. A partir d’aquest 
protocol, ja no es fa cap referència al solar de l’àmbit Llull/Diagonal.

El 17 de gener de 2017 es va signar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per la reordenació dels equipaments pe-
nitenciaris a la ciutat de Barcelona. L’acord quinzè d’aquest conveni explicita que 
es modifica qualsevol altre acord signat entre l’Ajuntament de Barcelona i la Ge-
neralitat de Catalunya en anteriors convenis o protocols en matèria d’equipaments 
penitenciaris.

En definitiva, encara que el conveni de col·laboració del 15 de maig del 2001 
entre l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya preveia la cessió del 
solar de l’àmbit Llull/Diagonal, el cert és que mai es va produir aquesta cessió i que 
aquesta possibilitat va quedar definitivament descartada des del Protocol del 2014.

Barcelona, 12 de maig de 2017
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reunions del Consell General de Serveis Socials del 2015 al 2017
314-08777/11

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 60033 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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 
314-08777/11, conjuntament amb les de número de tramitació 314-08778/11 i 314-
08779/11.

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

Us faig saber que durant el 2015 el Consell General dels Serveis Socials (CGSS) 
es va reunir el 29 de maig, i en Comissió Funcional el 26 de febrer, i el 27 d’octu-
bre. Pel què fa al 2016, el CGSS es va reunir en Ple el 26 de setembre, i en Comissió 
Funcional el 9 de març i el 22 de desembre. Per últim, al 2017 el CGSS, fins a data 
d’avui, s’ha reunit una vegada en Comissió Funcional el passat 20 de març.

Respecte als membres del CGSS, a data d’avui, us adjunto el quadre de compo-
sició del Ple i un altre quadre de la composició de la Comissió Funcional. Pel que fa 
a la periodicitat dels membres, l’article 19.1 del Decret 202/2009, de 22 de desem-
bre, dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis So-
cials, estableix que es les entitats socials en representació d’interessos col·lectius que 
formen part del Consell General de Serveis Socials i de la Comissió Funcional són 
seleccionades per a un període de tres anys, pel Departament competent en matèria 
de serveis socials, atenent als criteris de representativitat de les persones usuàries 
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de serveis socials, de diversitat, de territorialitat i tenint en compte el prestigi re-
conegut de les entitats en el sector. Es procurarà la participació de les federacions 
d’entitats i de les entitats que tinguin una important implantació en el territori. Al 
respecte informem que la darrera actualització de les entitats socials es va fer en el 
Ple del 16 de juny de 2014, per aquest motiu, durant aquest any 2017 caldrà tornar a 
renovar aquestes vocalies. Pel que fa a la resta de membres del Ple i de la Comissió 
Funcio nal son designats pels col·legis professionals, i les organitzacions sindicals, 
empresarials i del món local que en formen part d’acord amb l’article 12, pel que 
fa al Ple, i d’acord amb l’article 14 pel que fa a la Comissió Funcional del Decret 
202/2009, i es modifiquen quan aquests ens ho comuniquen atès que la norma no 
estableix cap periodicitat respecte els col·legis professionals, les organitzacions sin-
dicals, empresarials i del món local. Igualment, pel que fa als representants de la 
Generalitat de Catalunya del Ple i del Comissió Funcional tampoc s’estableix cap 
periodicitat.

Pel què fa a les conclusions de les darreres sessions del CGSS podem fer constar 
que en la darrera sessió del Ple que es va celebrar el 26 de setembre de 2106 es va 
informar sobre l’informe anual sobre l’estat dels serveis socials i Mapa de Serveis 
Socials, el Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària, el Servei 
de Primera Acollida i situació actual dels refugiats, l’Avantprojecte de llei de no 
discriminació, l’Avantprojecte de llei de pressupostos i Avantprojecte de llei de me-
sures, el Projecte de Llei de l’Agència Catalana de Protecció Social, el Decret-Llei 
de Mesures urgents en matèria de contractació, el Projecte de decret del Servei de 
distribució d’aliments per a persones i famílies en situació d’urgència social, el 
Projecte de decret de procediment i mesures de protecció a la infància i l’adoles-
cència en situació de risc, desemparament i guarda protectora, el Projecte de decret 
pel qual es regula el suport a l’emancipació i a l’autonomia personals de les per-
sones joves ex tutelades, el Projecte d’Ordre de modificació de l’annex de l’Ordre 
BSF/130/2014, de 22 d’abril, per la qual s’estableixen els criteris per determinar la 
capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no 
gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l’atenció a la situació de de-
pendència que estableix la Cartera de serveis socials, i la participació en el finança-
ment de les prestacions de servei no gratuïtes, Projecte d’Ordre per la qual es regula 
la qualificació professional del personal auxiliar d’atenció a les persones en situació 
de dependència i es convoca el procés d’habilitació excepcional per a professionals 
amb 55 anys o més a 31 de desembre de 2015, i es va informar sobre la liquidació 
del pressupost del Departament de Benestar Social i Família del 2015, la Memò-
ria del Departament de Departament de Benestar Social i Família del 2015, i la 
Memòria del Consell General de Serveis Socials 2015. En aquest sentit, en les ses-
sions Plenàries es dóna una informació amplia de l’activitat que està desenvolupant 
el Departament en matèria de serveis socials i sobre un torn de paraules i debat per 
a tots els membres del Ple puguin fer constar les seves observacions.

Així mateix, en les darreres sessions de la Comissió Funcional s’ha informat so-
bre el Projecte d’ordre per la qual s’aproven les bases i s’obre la convocatòria per a 
la concessió dels ajuts del Programa d’atenció social a les persones amb discapacitat 
per a l’any 2016, el Projecte d’ordre per la qual s’aproven les bases i s’obre la con-
vocatòria per a la concessió dels ajuts de suport a l’autonomia en la pròpia llar per 
a l’any 2016, el Projecte d’ordre per la qual s’aproven les bases que han de regir la 
convocatòria ordinària de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies per a entitats, el Projecte d’ordre per la qual s’aprova la tramitació electrò-
nica obligatòria del procediment de concessió i justificació de la convocatòria ex-
traordinària de subvencions a entitats per al desenvolupament d’actuacions d’atenció 
a les famílies en situació de vulnerabilitat social, especialment aquelles que tenen 



BOPC 422
26 de maig de 2017

1.25.15. Preguntes per escrit 47 

infants a càrrec, i el Projecte d’ordre per la qual s’aproven les bases que han de re-
gir la convocatòria extraordinària de subvencions a entitats per al desenvolupament 
d’actuacions d’atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat social, especial-
ment aquelles que tenen infants a càrrec, i s’obre la convocatòria extraordinària per 
a l’any 2016, el Projecte d’Ordre per la qual s’aproven les bases que han de regir la 
convocatòria ordinària de subvencions de projectes i/o activitats a entitats de l’àmbit 
de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la pro-
posta d’Acord del Govern pel qual es crea la prestació social de caràcter econòmic 
de dret de concurrència d’atenció social a les persones amb discapacitat, en el De-
partament Treball, Afers Socials i Famílies, i el Projecte d’Ordre per la qual s’apro-
ven les bases per a la concessió dels ajuts de suport a l’autonomia en la pròpia llar 
per a l’any 2017.

Barcelona, 18 de maig de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els membres del 
Consell General de Serveis Socials
314-08778/11

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 60033 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08777/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions de 
les darreres reunions del Consell General de Serveis Socials
314-08779/11

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 60033 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08777/11.
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la utilització 
de la partida pressupostària relativa a processos de participació 
ciutadana (diversos departaments) per a la dotació de l’expedient 
d’adquisició de material per a la celebració d’eleccions autonòmiques
311-00735/11

ANUNCI: JOAN GARCÍA GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 59219 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions 

Públiques i Habitatge, 18.05.2017

A la Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge
Joan García González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Teniendo en cuenta el objeto del expediente de contratación (código GO 2017 

84) –adquisición del material necesario para la celebración de elecciones autonó-
micas al Parlament de Cataluña–, ¿está utilizando el Departament de Governació 
la partida presupuestaria DD01.132.227.015 (processos de participación ciutadana) 
para la dotación económica necesaria de este expediente?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2017
Joan García González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
utilització de la partida pressupostària relativa a processos electorals 
i consultes populars (Governació) per a la dotació de l’expedient 
d’adquisició de material per a la celebració d’eleccions autonòmiques
311-00736/11

ANUNCI: JOAN GARCÍA GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 59220 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions 

Públiques i Habitatge, 18.05.2017

A la Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge
Joan García González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Teniendo en cuenta el objeto del expediente de contratación (código GO 2017 

84) –adquisición del material necesario para la celebración de elecciones autonómi-
cas al Parlament de Cataluña–, ¿está utilizando el Departament de Governació la 
partida presupuestaria GO01.132.227.0004 (processos electorals i consultes popu-
lars) para la dotación económica necesaria de este expediente?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2017
Joan García González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
coneixement del Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la celebració d’eleccions autonòmiques
311-00737/11

ANUNCI: JOAN GARCÍA GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 59221 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions 

Públiques i Habitatge, 18.05.2017

A la Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge
Joan García González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Teniendo en cuenta el objeto del expediente de contratación (código GO 2017 

84) –adquisición del material necesario para la celebración de elecciones autonómi-
cas al Parlament de Cataluña–, ¿tiene el Departament de Governació conocimiento 
o indicios sobre la próxima celebración de elecciones autonómicas al Parlament de 
Cataluña?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2017
Joan García González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la utilització de la partida pressupostària relativa a processos 
electorals i consultes populars (diversos departaments) per a la 
dotació de l’expedient d’adquisició de material per a la celebració 
d’eleccions autonòmiques
311-00738/11

ANUNCI: JOAN GARCÍA GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 59222 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions 

Públiques i Habitatge, 18.05.2017

A la Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge
Joan García González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Teniendo en cuenta el objeto del expediente de contratación (código GO 2017 

84) –adquisición del material necesario para la celebración de elecciones autonómi-
cas al Parlament de Cataluña–, ¿está utilizando el Departament de Governació la 
partida presupuestaria DD01.132.227.004 (processos electorals i consultes populars) 
para la dotación económica necesaria de este expediente?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2017
Joan García González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
instruccions relatives a la celebració d’eleccions autonòmiques 
rebudes pel Departament de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge
311-00739/11

ANUNCI: JOAN GARCÍA GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 59223 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions 

Públiques i Habitatge, 18.05.2017

A la Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge
Joan García González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Teniendo en cuenta el objeto del expediente de contratación (código GO 2017 

84) – adquisición del material necesario para la celebración de elecciones autonó-
micas al Parlament de Cataluña–, ¿ha recibido el Departament de Governació ins-
trucciones o indicaciones del Departament de Presidència relativas a la próxima ce-
lebración de elecciones autonómicas al Parlament de Cataluña?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2017
Joan García González, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data 
de modificació del procediment del control d’accés de passatgers a 
l’aeroport de Barcelona - el Prat
311-00745/11

ANUNCI: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 59402 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

17.05.2017

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué posición tiene el Govern respecto de la fecha de modificación del proce-

dimiento de control de acceso de pasajeros en el Aeropuerto de El Prat?

Palacio del Parlamento, 11 de mayo de 2017
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures adoptades amb relació a la modificació del procediment del 
control d’accés de passatgers a l’aeroport de Barcelona - el Prat
311-00746/11

ANUNCI: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 59403 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

17.05.2017

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué medidas ha tomado el Govern en relación a la de modificación del proce-

dimiento de control de acceso de pasajeros en el Aeropuerto de El Prat?

Palacio del Parlamento, 11 de mayo de 2017
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manera 
com es va informar els passatgers de l’aeroport de Barcelona - el Prat 
de la modificació del procediment del control d’accés
311-00747/11

ANUNCI: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 59404 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

17.05.2017

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– En relación a la modificación del procedimiento de control de acceso de pasa-

jeros en el Aeropuerto de El Prat, en el mes de abril de 2017, ¿qué posición tiene el 
Govern respecto de la manera en que se informó a los pasajeros de la nueva docu-
mentación a aportar?

Palacio del Parlamento, 11 de mayo de 2017
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
les mesures de coordinació per a evitar situacions de col·lapse 
a l’aeroport de Barcelona - el Prat arran de la modificació del 
procediment del control d’accés de passatgers
311-00748/11

ANUNCI: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP CS

Reg. 59405 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

17.05.2017

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– En relación a la modificación del procedimiento de control de acceso de pa-

sajeros en el Aeropuerto de El Prat, en el mes de abril de 2017, ¿qué posición tiene 
el Govern respecto de las medidas de coordinación a adoptar para evitar que situa-
ciones como las señaladas no vuelvan a suceder, sobre todo en fechas de mayor 
afluencia?

Palacio del Parlamento, 11 de mayo de 2017
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP Cs

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del 
desplegament policial en la manifestació d’estudiants de l’11 de maig 
de 2017
314-09092/11

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CSP

Reg. 59686 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El perquè del gran desplegament policial a la manifestació estudiantil de caire 

pacífic del passat dijous 11 de maig?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017 
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual es 
va aïllar amb un cordó de seguretat els estudiants asseguts davant la 
Secretaria d’Universitats i Recerca l’11 de maig de 2017
314-09093/11

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CSP

Reg. 59687 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, 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: 
– Quin va ser el motiu pel qual el cos de Mossos d’Esquadra va envoltar amb un 

cordó de seguretat i va aïllar, sense possibilitat d’accedir a aigua ni menjar, els i les 
estudiants que es trobaven asseguts pacíficament davant la Secretaria d’Universitat 
i Recerca?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017 
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació dels 
Mossos d’Esquadra contra els estudiants concentrats davant la 
Secretaria d’Universitats i Recerca l’11 de maig de 2017
314-09094/11

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CSP

Reg. 59688 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, 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: 
– Perquè els agents dels Mossos d’esquadra van respondre amb increpacions, 

empentes i cops de porra contra els estudiants concentrats a la Secretaria d’Univer-
sitat i Recerca?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017 
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius 
pels quals els Mossos d’Esquadra van desallotjar els estudiants 
de manera agressiva i demanant-los la identificació durant la 
manifestació de l’11 de maig de 2017
314-09095/11

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CSP

Reg. 59689 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Josep Nuet i Pujals, 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, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Perquè els agents dels Mossos d’Esquadra van desallotjar els estudiants de for-

ma agressiva procedint a la identificació de tots ells i provocant ferits?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017 
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals no ha donat resposta a la manca d’efectius del parc de 
bombers voluntaris del Pont de Suert (Alta Ribagorça)
314-09096/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 59704 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Segons els bombers voluntaris del Parc de Bombers del Pont de Suert en les úl-

times setmanes els mateixos han donat un ultimàtum a l’administració per trobar 
una solució i fer front a la situació insostenible que està vivint el Parc de Bombers 
des de fa anys.

Els bombers han informat de dues reunions mantingudes amb responsables de la 
Generalitat, una va tenir lloc al maig de 2016 i la darrera ha estat en març de 2017. 
En ambdues reunions es van exposar les problemàtiques que sobrepassen als bom-
bers i que impedeixen donar un servei a la ciutadania i al territori, especialment 
preocupant pels accidents de trànsit a la N230 i el mal estat de la pròpia carretera.

Actualment, el Parc de Bombers Voluntaris de Pont de Suert només disposa de 
15 bombers en llista i només 8 en operatiu, aquesta falta de personal es reflecteix en 
moments puntuals del dia, també hi ha dies que els bombers a conseqüència de les 
seves responsabilitats laborals i familiars no poden atendre les demandes ja que el 
parc es queda amb 0 operatius pel que no es poden efectuar sortides ja que se suposa 
que els efectius han de donar servei 24h al dia durant els 365 dies de l’any. En cas 
d’incidència el parc de bombers més proper es troba a una hora.

Els responsables del Parc fa anys que denuncien la situació i denuncien la manca 
de convocatòria de noves places així com la manca de material, la caducitat del ma-
teix, la manca de formació continuada i la quantitat de burocràcia a la que han de fer 
front tot i no tenir personal per fer-ho. Malgrat les dificultats els bombers voluntaris 
també destinen de forma altruista les hores remunerades al manteniment del Parc i 
a la realització d’activitats per als veïns/es del municipi.

Segons han informat els bombers, en el cas que no es trobi cap solució, el dia 
30 de juny tancaran el parc tot presentant una renúncia col·lectiva ja que el cos de 
bombers voluntaris de Pont de Suert no està disposat a responsabilitzar-se més de 
les conseqüències de no poder donar resposta operativa en una comarca on en tem-
porada alta es triplica la població.

– Tenint coneixement d’aquesta situació des de maig de 2016, per què el Govern 
de la Generalitat no ha donat cap resposta encara als bombers voluntaris del Pont de 
Suert?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera d’evitar 
el tancament del parc de bombers voluntaris del Pont de Suert (Alta 
Ribagorça) a partir del 30 de juny de 2017
314-09097/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 59705 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Segons els bombers voluntaris del Parc de Bombers del Pont de Suert en les úl-

times setmanes els mateixos han donat un ultimàtum a l’administració per trobar 
una solució i fer front a la situació insostenible que està vivint el Parc de Bombers 
des de fa anys.

Els bombers han informat de dues reunions mantingudes amb responsables de 
la Generalitat, una va tenir lloc al maig de 2016 i la darrera ha estat en març 
de 2017. En ambdues reunions es van exposar les problemàtiques que sobrepassen 
als bombers i que impedeixen donar un servei a la ciutadania i al territori, espe-
cialment preocupant pels accidents de trànsit a la N230 i el mal estat de la pròpia 
carretera.

Actualment, el Parc de Bombers Voluntaris de Pont de Suert només disposa de 
15 bombers en llista i només 8 en operatiu, aquesta falta de personal es reflecteix en 
moments puntuals del dia, també hi ha dies que els bombers a conseqüència de les 
seves responsabilitats laborals i familiars no poden atendre les demandes ja que el 
parc es queda amb 0 operatius pel que no es poden efectuar sortides ja que se suposa 
que els efectius han de donar servei 24h al dia durant els 365 dies de l’any. En cas 
d’incidència el parc de bombers més proper es troba a una hora.

Els responsables del Parc fa anys que denuncien la situació i denuncien la manca 
de convocatòria de noves places així com la manca de material, la caducitat del ma-
teix, la manca de formació continuada i la quantitat de burocràcia a la que han de fer 
front tot i no tenir personal per fer-ho. Malgrat les dificultats els bombers voluntaris 
també destinen de forma altruista les hores remunerades al manteniment del Parc i 
a la realització d’activitats per als veïns/es del municipi.

Segons han informat els bombers, en el cas que no es trobi cap solució, el dia 30 
de juny tancaran el parc tot presentant una renúncia col·lectiva ja que el cos de bom-
bers voluntaris de Pont de Suert no està disposat a responsabilitzar-se més de les 
conseqüències de no poder donar resposta operativa en una comarca on en tempora-
da alta es triplica la població.

– Com pensa la Generalitat evitar el tancament del Parc que ja han anunciat els 
bombers a partir del 30 de juny?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències 
per als veïns de l’Alta Ribagorça del temps que triguen els bombers 
del parc de bombers voluntaris a donar servei per manca d’efectius
314-09098/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 59706 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Segons els bombers voluntaris del Parc de Bombers del Pont de Suert en les úl-

times setmanes els mateixos han donat un ultimàtum a l’administració per trobar 
una solució i fer front a la situació insostenible que està vivint el Parc de Bombers 
des de fa anys.

Els bombers han informat de dues reunions mantingudes amb responsables de 
la Generalitat, una va tenir lloc al maig de 2016 i la darrera ha estat en març 
de 2017. En ambdues reunions es van exposar les problemàtiques que sobrepassen 
als bombers i que impedeixen donar un servei a la ciutadania i al territori, espe-
cialment preocupant pels accidents de trànsit a la N230 i el mal estat de la pròpia 
carretera.

Actualment, el Parc de Bombers Voluntaris de Pont de Suert només disposa de 
15 bombers en llista i només 8 en operatiu, aquesta falta de personal es reflecteix en 
moments puntuals del dia, també hi ha dies que els bombers a conseqüència de les 
seves responsabilitats laborals i familiars no poden atendre les demandes ja que el 
parc es queda amb 0 operatius pel que no es poden efectuar sortides ja que se suposa 
que els efectius han de donar servei 24h al dia durant els 365 dies de l’any. En cas 
d’incidència el parc de bombers més proper es troba a una hora.

Els responsables del Parc fa anys que denuncien la situació i denuncien la manca 
de convocatòria de noves places així com la manca de material, la caducitat del ma-
teix, la manca de formació continuada i la quantitat de burocràcia a la que han de fer 
front tot i no tenir personal per fer-ho. Malgrat les dificultats els bombers voluntaris 
també destinen de forma altruista les hores remunerades al manteniment del Parc i 
a la realització d’activitats per als veïns/es del municipi.

Segons han informat els bombers, en el cas que no es trobi cap solució, el dia 30 
de juny tancaran el parc tot presentant una renúncia col·lectiva ja que el cos de bom-
bers voluntaris de Pont de Suert no està disposat a responsabilitzar-se més de les 
conseqüències de no poder donar resposta operativa en una comarca on en tempo-
rada alta es triplica la població.

– Quines conseqüències té a nivell d’espera i de greuge per als veïns i veïnes de 
l’Alta Ribagorça el fet de que sovint es pugui trigar més d’una hora en donar el ser-
vei o de vegades els bombers voluntaris no se’n puguin fer càrrec per manca d’ope-
ratius?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències 
psicològiques per als bombers del parc de bombers voluntaris del 
Pont de Suert (Alta Ribagorça) del fet d’ésser conscients de no poder 
donar un servei amb garanties
314-09099/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 59707 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Segons els bombers voluntaris del Parc de Bombers del Pont de Suert en les úl-

times setmanes els mateixos han donat un ultimàtum a l’administració per trobar 
una solució i fer front a la situació insostenible que està vivint el Parc de Bombers 
des de fa anys.

Els bombers han informat de dues reunions mantingudes amb responsables de 
la Generalitat, una va tenir lloc al maig de 2016 i la darrera ha estat en març 
de 2017. En ambdues reunions es van exposar les problemàtiques que sobrepassen 
als bombers i que impedeixen donar un servei a la ciutadania i al territori, espe-
cialment preocupant pels accidents de trànsit a la N230 i el mal estat de la pròpia 
carretera.

Actualment, el Parc de Bombers Voluntaris de Pont de Suert només disposa de 
15 bombers en llista i només 8 en operatiu, aquesta falta de personal es reflecteix en 
moments puntuals del dia, també hi ha dies que els bombers a conseqüència de les 
seves responsabilitats laborals i familiars no poden atendre les demandes ja que el 
parc es queda amb 0 operatius pel que no es poden efectuar sortides ja que se suposa 
que els efectius han de donar servei 24h al dia durant els 365 dies de l’any. En cas 
d’incidència el parc de bombers més proper es troba a una hora.

Els responsables del Parc fa anys que denuncien la situació i denuncien la manca 
de convocatòria de noves places així com la manca de material, la caducitat del ma-
teix, la manca de formació continuada i la quantitat de burocràcia a la que han de fer 
front tot i no tenir personal per fer-ho. Malgrat les dificultats els bombers voluntaris 
també destinen de forma altruista les hores remunerades al manteniment del Parc i 
a la realització d’activitats per als veïns/es del municipi.

Segons han informat els bombers, en el cas que no es trobi cap solució, el dia 
30 de juny tancaran el parc tot presentant una renúncia col·lectiva ja que el cos de 
bombers voluntaris de Pont de Suert no està disposat a responsabilitzar-se més de les 
conseqüències de no poder donar resposta operativa en una comarca on en tempo-
rada alta es triplica la població.

– Quines conseqüències psicològiques creu la Generalitat que té el fet de que els 
bombers voluntaris del Parc siguin conscients de no poder donar un servei en ga-
ranties?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
mòduls prefabricats i la distribució per comarques
314-09100/11

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP

Reg. 59709 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants barracons hi ha actualment a Catalunya i quina és la seva distribució 

per comarques?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017 
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana d’anys 
durant els quals els mòduls prefabricats són operatius
314-09101/11

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP

Reg. 59710 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina mitjana d’anys estan operatius els barracons?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017 
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els cost de la 
fabricació, el muntatge i el manteniment dels mòduls prefabricats
314-09102/11

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP

Reg. 59711 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el cost de fabricació, muntatge i manteniment dels barracons?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017 
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nom de les 
empreses encarregades de fabricar, muntar i mantenir els mòduls 
prefabricats
314-09103/11

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP

Reg. 59712 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els noms de les empreses encarregades de fabricar, muntar i man-

tenir els barracons?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017 
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que fan classe en mòduls prefabricats
314-09104/11

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP

Reg. 59713 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el nombre total d’alumnes que fan classe en barracons? Es sol·licita la 

informació per comarques.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017 
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del 
nombre de mòduls prefabricats en el període 2011-2017
314-09105/11

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP

Reg. 59714 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha esta l’evolució dels barracons entre els anys 2011-1017?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017 
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos 
detectats del joc de la balena blava
314-09106/11

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP

Reg. 59715 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En relació al joc de la balena blava, quants casos s’han detectat a Catalunya a 

dia de respondre les preguntes?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017 
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els sistemes per a 
prevenir que els alumnes participin en jocs com el de la balena blava
314-09107/11

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP

Reg. 59716 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En relació al joc de la balena blava, quins sistemes de prevenció porten a terme 

perquè l’alumnat no caigui en aquests jocs?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017 
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els sistemes de 
detecció de casos del joc de la balena blava emprats per a evitar les 
conseqüències més greus
314-09108/11

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP

Reg. 59717 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En relació al joc de la balena blava, quins sistemes de detecció dels casos es fan 

servir per evitar les pitjors conseqüències?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017 
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració del 
joc de la balena blava com a ciberassetjament
314-09109/11

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP

Reg. 59718 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– El joc de la balena blava es podria considerar ciberassetjament?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017 
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els departaments 
implicats en la prevenció, la detecció i la resolució dels casos del joc 
de la balena blava
314-09110/11

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP

Reg. 59719 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins departaments estan implicats i de quina manera en la prevenció, la de-

tecció i la resolució dels casos de balena blava?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017 
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols que 
aplica el Departament d’Ensenyament per a prevenir, detectar i 
tractar els casos de participants en el joc de la balena blava
314-09111/11

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP

Reg. 59720 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins protocols s’utilitzen des del Departament d’Ensenyament per a preven-

ció, detecció i tractament dels casos de balena blava?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017 
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació i la 
formació que s’ofereix als alumnes per a prevenir el ciberassetjament
314-09112/11

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP

Reg. 59721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina formació i informació s’ofereix a l’alumnat com a prevenció del ciber-

assetjament?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017 
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació 
específica en ciberassetjament que s’ofereix al professorat
314-09113/11

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP

Reg. 59722 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina formació específica s’ofereix en ciberassetjament al professorat?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017 
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació 
específica en ciberassetjament que s’ofereix a les famílies
314-09114/11

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP

Reg. 59723 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina formació específica en ciberassetjament s’ofereix a les famílies?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017 
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos 
d’assetjament escolar detectats el 2015
314-09115/11

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP

Reg. 59724 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
1) Quants casos d’assetjament escolar s’han detectat durant 2015 en centres pú-

blics de Catalunya? En centres privats? En centres concertats?
2) Quines són les dades en infantil, quines en primària i quines en secundària?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017 
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució 
percentual dels diferents tipus d’assetjament escolar
314-09116/11

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP

Reg. 59725 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Els protocols contra l’assetjament escolar diferencien entre assetjaments per 

motius sexuals, racials o homòfobs. Com estan distribuïts els percentatges?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017 
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos 
d’assetjament escolar en què s’han aplicat mesures correctores o de 
resolució de conflictes
314-09117/11

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP

Reg. 59726 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– En quants casos s’han aplicat mesures correctores o de resolució de conflictes, 
d’acord amb la llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, concretament el que recull 
a l’article 33 sobre Protecció contra l’assetjament escolar i contra les agressions i en 
quants casos més greus s’han aplicat les mesures establertes en la legislació de la 
infància i l’adolescència?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017 
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació en 
resolució de conflictes en l’àmbit escolar rebuda pels professors
314-09118/11

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP

Reg. 59727 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Han rebut els professors/es algun tipus de formació específica en resolució de 

conflictes a l’àmbit escolar?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017 
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de suport 
terapèutic que es dóna als alumnes assetjadors i als alumnes 
assetjats i els mitjans amb què compten els centres educatius
314-09119/11

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP

Reg. 59728 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quan el protocol contra l’assetjament escolar parla de suport terapèutic a 

l’alumne assetjador i l’alumne assetjat, a quin suport es refereix exactament? De 
quins mitjans disposa cada centre?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017 
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que han participat en activitats d’educació emocional o programes 
de competència social després d’haver estat assetjats
314-09120/11

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP

Reg. 59729 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Els protocols contra l’assetjament escolar també parlen de la necessitat dels 

alumnes assetjats de recuperar la seva autoestima, l’autoconfiança i millorar la capa-
citat de gestió de les relacions socials, i proposa fer-ho amb activitats d’educació 
emocional i programes de competència social. Quants nens o nenes assetjades han 
participat a posteriori en activitats d’educació emocional o en programes de com-
petència social?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017 
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
assetjadors que han participat en programes de competència social i 
en tècniques de resolució de conflictes
314-09121/11

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP

Reg. 59730 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En el cas dels alumnes assetjadors, el protocol també recull la necessitat de 

participar a programes de competència social i en tècniques de resolució de conflic-
tes. Es fan aquests programes? Quants alumnes assetjadors hi han participat?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017 
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions 
previstes pel Departament d’Ensenyament per a erradicar 
l’assetjament escolar
314-09122/11

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP

Reg. 59731 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Hi ha previstes noves accions per part del Departament d’Ensenyament per 

eradicar l’assetjament escolar?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017 
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obligatorietat 
de complir els protocols contra l’assetjament escolar als centres 
concertats i privats
314-09123/11

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP

Reg. 59732 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Els centres concertats i privats també estan obligats a complir els protocols 

contra l’assetjament escolar que el Departament d’Ensenyament proposa als centres 
públics?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017 
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos 
detectats de víctimes del joc de la balena blava
314-09124/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 59749 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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.
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Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación al juego «La ballena azul»,
– ¿Cuántos casos de víctimas de este juego en línea se han detectado en Cata-

lunya?

Palacio del Parlamento, 16 de mayo de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
preventives adoptades pel Departament d’Interior per a fer front a les 
conseqüències del joc de la balena blava
314-09125/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 59750 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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: 
En relación al juego «La ballena azul»,
– ¿Ha adoptado el Departament d’Interior alguna medida preventiva para hacer 

frente a las consecuencias de este juego en línea?
– Si se han adoptado, ¿cuáles son?
– Si no se han adoptado, ¿Por qué no? ¿cuándo y cómo piensa el Departament 

adoptar medidas preventivas?

Palacio del Parlamento, 16 de mayo de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
preventives adoptades pel Departament d’Interior transversalment 
amb els departaments de Salut i d’Ensenyament per a fer front a les 
conseqüències del joc de la balena blava
314-09126/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP CS

Reg. 59751 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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: 
En relación al juego «La ballena azul»,
– ¿Qué medidas para hacer frente a las consecuencias de este juego en línea ha 

puesto en marcha el Departament d’Interior transversalmente con el Departament 
de Salut y el Departament d’Ensenyament?

Palacio del Parlamento, 16 de mayo de 2017 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contingut relatiu 
al salari mínim interprofessional del llibre Economia de quart d’ESO 
de l’editorial McGraw-Hill
314-09131/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 59812 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern sobre el llibre Economia de quart d’ESO de 

l’assignatura Economia i emprenedoria de l’editorial McGraw-Hill, en el qual s’acu-
sa al Salari Mínim Interprofessional de ser causa de l’actual taxa d’atur?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, Pol Gibert Horcas, diputats GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si comparteix el 
contingut relatiu al salari mínim interprofessional del llibre Economia 
de quart d’ESO de l’editorial McGraw-Hill
314-09132/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 59813 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Comparteix el Govern el posicionament del llibre Economia de quart d’ESO de 

l’assignatura Economia i emprenedoria de l’editorial McGraw-Hill, en el qual s’acu-
sa al Salari Mínim Interprofessional de ser causa de l’actual taxa d’atur?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, Pol Gibert Horcas, diputats GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes 
amb relació al contingut sobre el salari mínim interprofessional del 
llibre Economia de quart d’ESO de l’editorial McGraw-Hill
314-09133/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 59814 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Ha fet el Govern alguna gestió al respecte de que el llibre Economia de quart 

d’ESO de l’assignatura Economia i emprenedoria de l’editorial McGraw-Hill, en el 
qual s’acusa al Salari Mínim Interprofessional de ser causa de l’actual taxa d’atur?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, Pol Gibert Horcas, diputats GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la correcció del 
contingut relatiu al salari mínim interprofessional del llibre Economia 
de quart d’ESO de l’editorial McGraw-Hill
314-09134/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 59815 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Pensa el Govern que és correcte que en un llibre escolar aparegui un posicio-

nament com que el Salari Mínim Interprofessional és la causa de l’actual taxa d’atur, 
com és el cas del llibre Economia de quart d’ESO de l’assignatura Economia i em-
prenedoria de l’editorial McGraw-Hill?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, Pol Gibert Horcas, diputats GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que tenen el llibre Economia de quart d’ESO de l’editorial McGraw-Hill
314-09135/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 59816 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants alumnes tenen el llibre Economia de l’editorial McGraw-Hill a quart 

d’ESO?

Palau del Parlament, 10 de maig de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, Pol Gibert Horcas, diputats GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions per a 
ampliar i remodelar l’estació depuradora d’aigües residuals d’Alcover 
(Alt Camp)
314-09136/11

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL GP PPC

Reg. 59852 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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 163 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern dur a terme l’execució de l’ampliació i remodelació de 

l’EDAR d’Alcover prevista a l’Annex II del Programa de mesures del Pla de gestió 
del districte de conca fluvial de Catalunya 2016-2021, aprovat pel Decret 1/2017, de 
3 de gener?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2017 
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC



BOPC 422
26 de maig de 2017

3.25.15. Preguntes per escrit 71 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici de les obres 
d’ampliació i remodelació de l’estació depuradora d’aigües residuals 
d’Alcover (Alt Camp)
314-09137/11

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL GP PPC

Reg. 59853 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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 163 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quan preveu el Govern iniciar les obres d’ampliació i remodelació de l’EDAR 

d’Alcover prevista a l’Annex II del Programa de mesures del Pla de gestió del dis-
tricte de conca fluvial de Catalunya 2016-2021?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2017 
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
previst per a les obres d’ampliació i remodelació de l’estació 
depuradora d’aigües residuals d’Alcover (Alt Camp)
314-09138/11

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL GP PPC

Reg. 59854 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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 163 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el pressupost previst pel Govern per a executar les obres d’ampliació 

i remodelació de l’EDAR d’Alcover prevista a l’Annex II del Programa de mesures 
del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2016-2021?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2017 
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació 
d’una partida pressupostària en els pressupostos del 2017 per a 
ampliar i remodelar l’estació depuradora d’aigües residuals d’Alcover 
(Alt Camp)
314-09139/11

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL GP PPC

Reg. 59855 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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 163 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Els pressupostos de la Generalitat per l’any 2017 incorporen la partida pressu-

postària necessària per a executar les obres d’ampliació i remodelació de l’EDAR 
d’Alcover prevista a l’Annex II del Programa de mesures del Pla de gestió del dis-
tricte de conca fluvial de Catalunya 2016-2021?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2017 
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’incorporar una partida pressupostària en els pressupostos del 2018 
per a ampliar i remodelar l’estació depuradora d’aigües residuals 
d’Alcover (Alt Camp)
314-09140/11

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL GP PPC

Reg. 59856 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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 163 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern incorporar als pressupostos de la Generalitat per l’any 

2018 la dotació pressupostària necessària per executar les obres d’ampliació i remo-
delació de l’EDAR d’Alcover prevista a l’Annex II del Programa de mesures del Pla 
de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2016-2021?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2017 
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions per a 
sanejar i depurar l’estació depuradora d’aigües residuals del nucli de 
Mas del Plata, a Cabra del Camp (Alt Camp)
314-09141/11

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL GP PPC

Reg. 59857 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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 163 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern dur a terme l’execució del sanejament i depuració de l’es-

tació depuradora d’aigües residuals (EDAR) del nucli de Mas del Plata a Cabra del 
Camp (Alt Camp) prevista a l’Annex II del Programa de mesures del Pla de gestió 
del districte de conca fluvial de Catalunya 2016-2021, aprovat pel Decret 1/2017, de 
3 de gener?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017 
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici de les obres 
de sanejament i depuració de l’estació depuradora d’aigües residuals 
del nucli de Mas del Plata, a Cabra del Camp (Alt Camp)
314-09142/11

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL GP PPC

Reg. 59858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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 163 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quan preveu el Govern iniciar les obres d’execució del sanejament i depura-

ció de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) del nucli de Mas del Plata a 
 Cabra del Camp (Alt Camp) prevista a l’Annex II del Programa de mesures del Pla 
de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2016-2021?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017 
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
previst per a sanejar i depurar l’estació depuradora d’aigües 
residuals del nucli de Mas del Plata, a Cabra del Camp (Alt Camp)
314-09143/11

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL GP PPC

Reg. 59859 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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 163 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el pressupost previst pel Govern per a executar les obres d’execució del 

sanejament i depuració de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) del nu-
cli de Mas del Plata a Cabra del Camp (Alt Camp) prevista a l’Annex II del Programa 
de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2016-2021?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017 
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació 
d’una partida pressupostària en els pressupostos del 2017 per a 
sanejar i depurar l’estació depuradora d’aigües residuals del nucli de 
Mas del Plata, a Cabra del Camp (Alt Camp)
314-09144/11

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL GP PPC

Reg. 59860 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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 163 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Els pressupostos de la Generalitat per l’any 2017 incorporen la partida pressu-

postària necessària per a executar les obres d’execució del sanejament i depuració de 
l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) del nucli de Mas del Plata a  Cabra 
del Camp (Alt Camp) prevista a l’Annex II del Programa de mesures del Pla de ges-
tió del districte de conca fluvial de Catalunya 2016-2021?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017 
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’incorporar una partida pressupostària en els pressupostos del 2018 
per a sanejar i depurar l’estació depuradora d’aigües residuals del 
nucli de Mas del Plata, a Cabra del Camp (Alt Camp)
314-09145/11

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL GP PPC

Reg. 59861 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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 163 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern incorporar als pressupostos de la Generalitat per l’any 

2018 la dotació pressupostària necessària per executar les obres d’execució del sa-
nejament i depuració de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) del nucli 
de Mas del Plata a Cabra del Camp (Alt Camp) prevista a l’Annex II del Programa de 
mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2016-2021?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017 
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preses 
per a evitar que el riu Ter no arribi al cabal ecològic mínim establert 
per la llei i el Pla sectorial de cabals de manteniment a les conques 
internes de Catalunya
314-09210/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 59954 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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

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

El transvasament d’aigua del riu Ter es va iniciar en ple franquisme amb una llei 
de l’any 1959. En aquella llei s’establia un cabal mínim de 3 metres cúbics per se-
gon. Reiteradament s’ha reivindicat la reversió d’aquest transvasament per garantir 
la vida del riu. Així, en el Pla sectorial de cabals de manteniment de les conques 
internes de Catalunya, en vigor des del juliol del 2006, el cabal mínim previst en 
les circumstàncies semblants a les actuals és de 5,98 metres cúbics per segon. El Pla 
de Conques vinculat a aquell Pla sectorial no es va arribar a aprovar. Més endavant, 
el 2009, es va signar el «compromís pel Ter», que establia un retorn progressiu de 
cabals fins que s’arribés a una derivació màxima del 15% del cabal natural del riu 
el 2015. Des del 3 de gener d’enguany està en vigor el Pla de gestió 2016-2021 que 
fa les funcions del Pla de Conques i preveu un cabal d’entre 3 i 3,5 metres cúbics 
per segon. Tot i això, el cabal del Ter al seu pas per Girona, continua en els pitjors 
registres des que es va iniciar un mesurament diari al gener del 2016, mesuraments 
que escassament compleixen la llei del 1959 i que, en cap cas, arriben als volums 
previstos al 2006.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quines mesures ha pres el Govern per evitar que el riu Ter no arribi al cabal 
ecològic mínim previst a la llei i al pla de cabals de manteniment de les conques 
internes?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2017 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CsP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
mesurar el cabal del riu Ter al pas pel Pasteral i Cardedeu (Vallès 
Oriental) per a quantificar les pèrdues del transport en alta
314-09211/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 59955 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Preveu el Govern establir mesuraments de cabal del Ter a El Pasteral i a Car-

dedeu per quantificar les pèrdues del transport en alta?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2017 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els resultats de la 
Taula del Ter amb relació al retorn dels cabals del riu
314-09212/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 59956 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els resultats de l’anomenada Taula del Ter en relació al retorn dels 

cabals del riu?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2017 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consens 
aconseguit en el «Compromís pel Ter» i sobre els motius per a 
incomplir-lo
314-09213/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 59957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Com valora el consens a què es va arribar en l’anomenat «Compromís pel Ter» 

i quins són els motius del seu reiterat incompliment per part del Govern de la Ge-
neralitat?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2017 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CsP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes per a 
garantir la vida i l’equilibri ecològic del riu Ter
314-09214/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 59958 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les propostes que té previstes el Govern per garantir la vida i l’equi-

libri ecològic del riu Ter?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2017 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients de pensions no contributives per invalidesa o 
incapacitat que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha 
tramitat el 2016
314-09215/11

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 59962 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario: 

Fascicle tercer
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En relación a las pensiones no contributivas por invalidez o incapacidad,
– ¿Cuantos expedientes de pensiones no contributivas por invalidez o incapaci-

dad se han tramitado durante el año 2016 por el Departament de Treball, Afers So-
cials i Famílies?

Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2017 
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients de pensions no contributives per invalidesa o incapacitat 
que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha estimat
314-09216/11

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 59963 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a las pensiones no contributivas por invalidez o incapacidad,
– ¿Cuantos expedientes de pensiones no contributivas por invalidez o incapaci-

dad se han estimado por el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies?

Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2017 
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients de pensions no contributives per invalidesa o incapacitat 
que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha desestimat
314-09217/11

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 59964 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a las pensiones no contributivas por invalidez o incapacidad,
– ¿Cuantos expedientes de pensiones no contributivas por invalidez o incapaci-

dad se han desestimado por el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies?

Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2017 
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
funcionaris que gestionen la tramitació i la concessió de les 
prestacions no contributives per invalidesa o incapacitat
314-09218/11

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 59965 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a las pensiones no contributivas por invalidez o incapacidad,
– ¿Cuantos funcionarios están adscritos a la gestión y concesión de estas presta-

ciones en toda Cataluña?

Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2017 
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la subcontractació 
d’alguna empresa per a gestionar els expedients de les pensions no 
contributives per invalidesa o incapacitat
314-09219/11

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 59966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a las pensiones no contributivas por invalidez o incapacidad,
– ¿Existe una subcontrata para el tratamiento y la gestión de estos expedientes?
– En caso afirmativo,
– ¿Cuántos trabajadores de la empresa subcontratada están destinados a la gestión 

y tratamiento de datos de pensiones no contributivas por invalidez o incapacidad?

Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2017 
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import abonat en 
concepte de pensions no contributives el 2016
314-09220/11

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 59967 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada 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.
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Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a las pensiones no contributivas por invalidez o incapacidad,
– ¿Cuál es el importe total de las prestaciones abonadas por el concepto pensión 

no contributiva durante el ejercicio 2016?

Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2017 
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients d’ajuts per a famílies amb fills que el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies ha tramitat el 2016
314-09221/11

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 59968 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a las ayudas para familias con hijos, 
– ¿Cuántos expedientes de ayudas para familias con hijos se han tramitado du-

rante el año 2016 por el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies?

Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2017 
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients de prestació d’ajuts per a famílies amb fills que s’han 
estimat
314-09222/11

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 59969 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a las ayudas para familias con hijos, 
– ¿Cuántos expedientes de prestación por ayuda a familias con niños se han es-

timado?

Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2017 
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients de prestació d’ajuts per a famílies amb fills que s’han 
desestimat
314-09223/11

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 59970 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a las ayudas para familias con hijos, 
– ¿Cuantos expedientes de prestación por ayuda a familias con niños se han de-

sestimado?

Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2017 
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
funcionaris que gestionen la tramitació i la concessió de les 
prestacions d’ajuts per a famílies amb fills
314-09224/11

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 59971 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a las ayudas para familias con hijos, 
– ¿Cuantos funcionarios están adscritos a la gestión y concesión de estas presta-

ciones en toda Cataluña?

Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2017 
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la subcontractació 
d’alguna empresa per a gestionar els expedients dels ajuts per a 
famílies amb fills
314-09225/11

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 59972 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada 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.
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Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a las ayudas para familias con hijos, 
– ¿Existe una subcontrata para el tratamiento y la gestión de estos expedientes?
– En caso afirmativo,
– ¿Cuántos trabajadores de la empresa subcontratada están destinados a la ges-

tión y tratamiento de datos de las ayudas a familias con niños?

Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2017 
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import abonat en 
concepte d’ajuts per a famílies amb fills el 2016
314-09226/11

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 59973 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a las ayudas para familias con hijos, 
– ¿Cuál es el importe total de las prestaciones abonadas por el concepto pensión 

no contributiva durante el ejercicio 2016?

Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2017 
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de títols 
de família nombrosa tramitats el 2016
314-09227/11

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 59974 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos títulos de familia numerosa se han tramitado durante el ejercicio de 

2016?

Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2017 
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de títols 
de família nombrosa expedits el 2016
314-09228/11

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 59975 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos títulos de familia numerosa se han expedido durante el año 2016?

Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2017 
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la subcontractació 
d’alguna empresa per a gestionar els expedients per a expedir els 
títols de família nombrosa
314-09229/11

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 59976 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Existe una subcontrata para el tratamiento y la gestión de los expedientes de 

carnet de familia numerosa?
– En caso afirmativo,
– ¿Cuántos trabajadores de la empresa subcontratada están destinados a la ges-

tión y tratamiento de datos de estas solicitudes de carnet de familia numerosa?

Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2017 
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients de la renda mínima d’inserció tramitats pel Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies el 2016
314-09230/11

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 59977 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario: 



BOPC 422
26 de maig de 2017

3.25.15. Preguntes per escrit 84

– ¿Cuántos expedientes de renta mínima de inserción se han tramitado durante 
el año 2016 por el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies?

Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2017 
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients de sol·licitud de la renda mínima d’inserció que s’han 
estimat el 2016
314-09231/11

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 59978 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos expedientes de solicitud de la renta mínima de inserción se han esti-

mado durante el 2016?

Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2017 
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients de sol·licitud de la renda mínima d’inserció que s’han 
desestimat el 2016
314-09232/11

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 59979 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos expedientes de solicitud de renta mínima de inserción se han deses-

timado durante el 2016?

Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2017 
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
funcionaris que gestionen la tramitació i la concessió de les 
prestacions de la renda mínima d’inserció
314-09233/11

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 59980 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos funcionarios están adscritos a la gestión y concesión de las presta-

ciones de la renta mínima de inserción en toda Cataluña?

Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2017 
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la subcontractació 
d’alguna empresa per a gestionar els expedients de la renda mínima 
d’inserció
314-09234/11

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 59981 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada 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 esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Existe una subcontrata para el tratamiento y la gestión de los expedientes de 

la renta mínima de inserción?
– En caso afirmativo,
– ¿Cuántos trabajadores de la empresa subcontratada están destinados a la ges-

tión y tratamiento de datos de renta mínima de inserción?

Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2017 
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import abonat en 
concepte de renda mínima d’inserció el 2016
314-09235/11

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 59982 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada 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.
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Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el importe total de las prestaciones abonadas en concepto de renta 

mínima de inserción durante el ejercicio 2016?

Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2017 
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el viatge del 
president de la Generalitat als Estats Units d’Amèrica del 7 i 8 d’abril 
de 2017
314-09236/11

FORMULACIÓ: JUAN MILIÁN QUEROL, DEL GP PPC

Reg. 59987 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Juan Milián Querol, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

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

En relació al viatge del President de la Generalitat que va realitzar els dies 7 i 
8 d’abril als Estats Units d’Amèrica, interessa saber a aquest diputat i al seu grup 
parlamentari: 

– Quin és l’objectiu del viatge que el President ha realitzat els dies 7 i 8 d’abril 
als Estats Units d’Amèrica?

– Quins han estat els resultats del viatge del President als Estats Units d’Amèrica 
dels dies 7 i 8 d’abril?

– Quina ha estat l’agenda pública del President durant aquest viatge? Desglossar 
per dies, tot indicant els actes, reunions o trobades mantingudes.

– Quines persones, altres membres del govern o personal al servei de la Gene-
ralitat, han acompanyat al President en aquest viatge als Estats Units d’Amèrica? 
Indicar els càrrecs dels acompanyants i els motius, en cada cas, que han justificat el 
seu desplaçament en el viatge.

– Han acompanyat al President en el viatge realitzat als Estats Units d’Amèrica 
altres persones que no siguin membres del Govern o personal al servei de la Genera-
litat? En cas afirmatiu, quantes d’aquestes persones l’han acompanyat, per a quines 
empreses hi treballen i qui n’ha assumit el cost del viatge? En el cas que la Gene-
ralitat hagi assumit el cost del viatge, quin ha estat el cost total del desplaçament? 
Desglossar per conceptes.

– Quin ha estat el cost total del viatge del President i dels seus acompanyants als 
Estats Units d’Amèrica en concepte de desplaçament (vols)? Indicar les caracterís-
tiques del viatge.

– Quin ha estat el cost total del viatge del President i dels seus acompanyants als 
Estats Units d’Amèrica en concepte de pernoctació? Indicar les característiques dels 
establiments hotelers en els que s’han allotjat.

– Quin ha estat el cost total del viatge del President i dels seus acompanyants als 
Estats Units d’Amèrica en concepte de manutenció?

– Quin ha estat el cost total del viatge del President i dels seus acompanyants als 
Estats Units d’Amèrica en concepte de transport per als desplaçaments al país? In-
dicar les característiques del viatge.

– Ha rebut o rebrà el President, la resta de membres del Govern o personal al 
serveis de l’administració que han viatjat als Estats Units d’Amèrica algun tipus de 
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dieta o compensació? En cas afirmatiu, quines persones la rebran i quin serà l’im-
port individualitzat de la dieta o compensació.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2017 
Juan Milián Querol, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incoació 
d’expedients sancionadors contra la Direcció General de la Policia 
per contravenir a la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de 
caràcter personal, i a la normativa sobre l’ús de videocàmeres
314-09237/11

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP SOC

Reg. 60012 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– S’ha incoat cap expedient sancionador contra la Direcció General de la Policia 

per contravenir la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades, 
i la normativa especial aplicable a l’ús de videocàmeres? Si és així, en quin punt 
administratiu es troben els expedients? S’han presentat al·legacions, recursos o s’ha 
produït algun tipus de reacció per part de l’Administració de la Generalitat o del 
Departament d’Interior al respecte de l’obertura dels expedients? Si és així, quina 
mesura o mesures s’han pres per tal de complir la llei i no continuar vulnerant-la?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2017 
Carles Castillo Rosique, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de càmeres 
de videovigilància en els edificis del Departament d’Interior per a 
controlar el compliment laboral dels funcionaris del Cos de Mossos 
d’Esquadra
314-09238/11

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP SOC

Reg. 60013 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Es poden utilitzar les càmeres de videovigilància en comissaries i resta d’edifi-

cis adscrits al Departament d’Interior per efectuar un control del compliment labo-
ral dels funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 17 de maig de 2017 
Carles Castillo Rosique, diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la titularitat dels 
edificis de les seus judicials de Tarragona
314-09239/11

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP CS

Reg. 60018 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿A quién corresponde la titularidad de los edificios que albergan las distintas 

sedes judiciales existentes en la ciudad de Tarragona?

Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2017 
Lorena Roldán Suárez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost anual dels 
lloguers dels edificis de les seus judicials de Tarragona
314-09240/11

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP CS

Reg. 60019 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste anual de los arrendamientos de las distintas sedes judiciales 

existentes en la ciudad de Tarragona?

Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2017 
Lorena Roldán Suárez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de 
finalització dels contractes de lloguer dels edificis de les seus 
judicials de Tarragona
314-09241/11

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP CS

Reg. 60020 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
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– ¿En qué fecha finalizan los contratos de arrendamiento de los inmuebles que 
albergan alguna sede judicial de las existentes en Tarragona?

Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2017 
Lorena Roldán Suárez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost anual dels 
serveis de seguretat i custòdia contractats per a les seus judicials de 
Tarragona
314-09242/11

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP CS

Reg. 60021 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste anual de los servicios de seguridad y custodia contratados en 

las distintas sedes judiciales existentes en la ciudad de Tarragona?

Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2017 
Lorena Roldán Suárez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost anual dels 
serveis de neteja contractats per a les seus judicials de Tarragona
314-09243/11

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP CS

Reg. 60022 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste anual de los servicios de limpieza contratados en las distintas 

sedes judiciales existentes en la ciudad de Tarragona?

Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2017 
Lorena Roldán Suárez, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost anual dels 
serveis de missatgeria contractats per a les seus judicials de Tarragona
314-09244/11

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP CS

Reg. 60023 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el coste anual de los servicios de mensajería, si los hubiera, contrata-

dos en las distintas sedes judiciales existentes en la ciudad de Tarragona?

Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2017 
Lorena Roldán Suárez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del projecte 
de construcció de la Ciutat de la Justícia de Tarragona
314-09245/11

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP CS

Reg. 60024 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– A fecha de hoy, ¿en qué estado se encuentra el proyecto de construcción de la 

futura Ciudad de la Justicia de Tarragona?

Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2017 
Lorena Roldán Suárez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import destinat a 
l’elaboració dels projectes de la Ciutat de la Justícia de Tarragona
314-09246/11

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP CS

Reg. 60025 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En la elaboración de los distintos proyectos presentados hasta la fecha relativos 

a la futura Ciudad de la Justicia de Tarragona, 
– ¿Cuánto dinero se ha destinado por parte del Govern?

Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2017 
Lorena Roldán Suárez, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dates en què es 
van encarregar els projectes de la Ciutat de la Justícia de Tarragona
314-09247/11

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP CS

Reg. 60026 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En la elaboración de los distintos proyectos presentados hasta la fecha relativos 

a la futura Ciudad de la Justicia de Tarragona, 
– ¿En qué fechas fueron encargados estos proyectos?

Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2017 
Lorena Roldán Suárez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dates en què es 
van fer els projectes de la Ciutat de la Justícia de Tarragona
314-09248/11

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP CS

Reg. 60027 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En la elaboración de los distintos proyectos presentados hasta la fecha relativos 

a la futura Ciudad de la Justicia de Tarragona, 
– ¿En qué fechas se realizaron?

Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2017 
Lorena Roldán Suárez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que 
van elaborar els projectes de la Ciutat de la Justícia de Tarragona
314-09249/11

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP CS

Reg. 60028 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En la elaboración de los distintos proyectos presentados hasta la fecha relativos 

a la futura Ciudad de la Justicia de Tarragona, 
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– ¿Qué empresas fueron las encargadas de elaborar dichos proyectos?

Palacio del Parlamento, 17 de mayo de 2017 
Lorena Roldán Suárez, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de noves 
famílies acollidores del 2015 ençà
314-09250/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 60126 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quantes noves famílies acollidores hi ha a Catalunya els anys 2015, 2016 i 

2017?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2017 
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la creació 
dels nous centres residencials d’acció educativa
314-09251/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 60127 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin cost tindrà cada un dels 23 nous CRAE que es crearan dins del pla de xoc 

per atendre infants i adolescents?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2017 
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants 
i adolescents que es beneficiaran de la creació dels nous centres 
residencials d’acció educativa
314-09252/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 60128 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants infants i adolescents té previst el Govern que es beneficiaran amb la 

creació dels 23 nous CRAE que es crearan dins del pla de xoc per atendre infants i 
adolescents?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2017 
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i el cost 
de les places residencials per a infants i joves tutelats del 2015 ençà
314-09253/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 60129 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places residencials per a infants i joves tutelats hi ha actualment a 

Catalunya? Quin és el cost de cada plaça? Quantes places n’hi havia els anys 2015 i 
2016? Quin era el cost de cada plaça?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2017 
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de noves 
places previstes amb la creació dels nous centres residencials 
d’acció educativa
314-09254/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 60130 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quantes noves places té previst el Govern oferir amb la creació dels 23 nous 

CRAE que es faran dins del pla de xoc per atendre infants i adolescents? Quin és 
el cost previst?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2017 
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
destinat a la creació dels nous centres residencials d’acció educativa
314-09255/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 60131 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin pressupost ha destinat el Govern per a la creació dels 23 nous CRAE que 

es faran dins del pla de xoc per atendre infants i adolescents?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2017 
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model dels nous 
centres residencials d’acció educativa
314-09256/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 60132 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el model dels 23 nous CRAE que es crearan dins del pla de xoc per 

atendre infants i adolescents?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2017 
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model de 
serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i 
adolescents en risc i llurs famílies
314-09257/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 60133 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el nou model que es desenvoluparà en relació als serveis d’interven-

ció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en risc i de les seves 
famílies?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2017 
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la transició dels 
expedients de la renda mínima d’inserció en l’aplicació de la renda 
garantida de ciutadania
314-09258/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 60134 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina transició preveu el Govern portar a terme pels expedients actuals de la 

Renda Mínima d’Inserció a l’aplicació de la Renda Garantida de Ciutadania?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2017 
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes 
de coordinació previstos entre els serveis socials i el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya per a aplicar la renda garantida de 
ciutadania
314-09259/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 60135 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins mecanismes de coordinació té previstos el Govern entre els Serveis So-

cials i el Servei d’Ocupació de Catalunya per l’aplicació de la Renda Garantida de 
Ciutadania?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2017 
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
econòmics previstos per a implantar la renda garantida de ciutadania
314-09260/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 60136 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins recursos econòmics té previst el Govern destinar a la implementació de 

la Renda Garantida de Ciutadania?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2017 
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de 
personal previst per a implantar la renda garantida de ciutadania
314-09261/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 60137 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin increment de personal té previst el Govern per a la implementació de la 

Renda Garantida de Ciutadania?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2017 
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació al 
personal del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya prevista per a 
implantar la renda garantida de ciutadania
314-09262/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 60138 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
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ment 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: 
– Té previst el Govern fer informació interna del personal del Servei d’Ocupació 

de Catalunya per a la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2017 
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació 
informàtica prevista per a implantar la renda garantida de ciutadania
314-09263/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 60139 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina aplicació informàtica té previst el Govern destinar a la implementació 

de la Renda Garantida de Ciutadania?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2017 
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de revisar 
les prestacions econòmiques i els serveis socials existents quan 
s’implanti la renda garantida de ciutadania
314-09264/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 60140 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern revisar el conjunt de prestacions econòmiques i de serveis 

existents actualment a Catalunya quan s’implementi la Renda Garantida de Ciutada-
nia? Quins criteris farà servir el Govern per la revisió? Hi ha un calendari previst? 
Quin serà l’òrgan responsable d’aquesta revisió?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2017 
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la selecció dels 
interns que participen en els equips de control i manteniment dels 
sistemes de seguretat i prevenció de riscos laborals del Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció
314-09265/11

FORMULACIÓ: JOAN GINER MIGUÉLEZ, DEL GP CSP

Reg. 60181 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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: 
Segons el Reial Decret 782/2001, del 6 de juliol, pel qual es regula la relació 

laboral de caràcter especial dels penats que realitzen activitats laborals en tallers 
penitenciaris i la protecció de Seguretat Social dels sotmesos a penes de treball en 
benefici de la comunitat; a l’article 13, apartat c), es diu que els presos tenen dret 
a participar formant part dels equips encarregats del control i el manteniment dels 
sistemes de seguretat i prevenció de riscos laborals. D’acord amb aquest article, en 
diverses visites als tallers del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), s’ha 
preguntat als responsables sobre aquesta possibilitat de treball pels presidiaris sense 
obtenir una resposta clara per part dels funcionaris.

– Qui estableix quins interns participen als equips encarregats del control i el 
manteniment dels sistemes de seguretat i prevenció de risc laboral proposats pel 
CIRE?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2017 
Joan Giner Miguélez, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que 
participen en els equips de control i manteniment dels sistemes de 
seguretat i prevenció de riscos laborals del Centre d’Iniciatives per a 
la Reinserció
314-09266/11

FORMULACIÓ: JOAN GINER MIGUÉLEZ, DEL GP CSP

Reg. 60182 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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: 
Segons el Reial Decret 782/2001, del 6 de juliol, pel qual es regula la relació 

laboral de caràcter especial dels penats que realitzen activitats laborals en tallers 
penitenciaris i la protecció de Seguretat Social dels sotmesos a penes de treball en 
benefici de la comunitat; a l’article 13, apartat c), es diu que els presos tenen dret 
a participar formant part dels equips encarregats del control i el manteniment dels 
sistemes de seguretat i prevenció de riscos laborals. D’acord amb aquest article, en 
diverses visites als tallers del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), s’ha 
preguntat als responsables sobre aquesta possibilitat de treball pels presidiaris sense 
obtenir una resposta clara per part dels funcionaris.
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– Quines entitats externes als centres penitenciaris participen en els equips en-
carregats del control i el manteniment dels sistemes de seguretat i prevenció de risc 
laboral del CIRE?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2017 
Joan Giner Miguélez, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris i els 
procediments de selecció de les empreses que cooperen amb el 
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció
314-09267/11

FORMULACIÓ: JOAN GINER MIGUÉLEZ, DEL GP CSP

Reg. 60184 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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: 
Segons la llei 23/2009, del 23 de desembre, del Centre d’Iniciatives per a la 

Reinserció, en el Capítol II, article 11 es fa esment de la col·laboració entre el 
CIRE i les empreses i entitats d’inserció. D’acord amb aquest article, s’estableix 
que el CIRE ha de promoure fórmules de cooperació que permetin configurar un 
itinerari d’inserció dels interns i garantir-ne la continuïtat un cop fora de la institu-
ció penitenciària.

– Quins són els criteris i procediments que ha d’acreditar una empresa externa a 
l’Administració per poder participar en l’oferta del CIRE?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2017 
Joan Giner Miguélez, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les preferències 
per a escollir el sector de les empreses que cooperen amb el Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció
314-09268/11

FORMULACIÓ: JOAN GINER MIGUÉLEZ, DEL GP CSP

Reg. 60185 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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: 
Segons la llei 23/2009, del 23 de desembre, del Centre d’Iniciatives per a la 

Reinserció, en el Capítol II, article 11 es fa esment de la col·laboració entre el 
CIRE i les empreses i entitats d’inserció. D’acord amb aquest article, s’estableix 
que el CIRE ha de promoure fórmules de cooperació que permetin configurar un 
itinerari d’inserció dels interns i garantir-ne la continuïtat un cop fora de la institu-
ció penitenciària.
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– Hi ha alguna preferència a l'hora d’escollir els sectors de les empreses partici-
pants al CIRE?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2017 
Joan Giner Miguélez, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació de les 
ofertes de cooperació amb el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció
314-09269/11

FORMULACIÓ: JOAN GINER MIGUÉLEZ, DEL GP CSP

Reg. 60186 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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: 
Segons la llei 23/2009, del 23 de desembre, del Centre d’Iniciatives per a la Rein-

serció, en el Capítol II, article 11 es fa esment de la col·laboració entre el CIRE i les 
empreses i entitats d’inserció. D’acord amb aquest article, s’estableix que el CIRE ha 
de promoure formules de cooperació que permetin configurar un itinerari d’inser-
ció dels interns i garantir-ne la continuïtat un cop fora de la institució penitenciària.

– On es publiquen les ofertes de col·laboració entre empreses i entitats d’inserció 
amb el CIRE?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2017 
Joan Giner Miguélez, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que 
cooperen amb el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció
314-09270/11

FORMULACIÓ: JOAN GINER MIGUÉLEZ, DEL GP CSP

Reg. 60187 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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: 
Segons la llei 23/2009, del 23 de desembre, del Centre d’Iniciatives per a la Rein-

serció, en el Capítol II, article 11 es fa esment de la col·laboració entre el CIRE i les 
empreses i entitats d’inserció. D’acord amb aquest article, s’estableix que el CIRE ha 
de promoure formules de cooperació que permetin configurar un itinerari d’inser-
ció dels interns i garantir-ne la continuïtat un cop fora de la institució penitenciària.

– Quantes empreses es troben col·laborant actualment i a quin sector pertanyen 
aquestes?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2017 
Joan Giner Miguélez, diputat GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els interns que 
participen en els equips de control i manteniment dels sistemes de 
seguretat i prevenció de riscos laborals del Centre d’Iniciatives per a 
la Reinserció
314-09271/11

FORMULACIÓ: JOAN GINER MIGUÉLEZ, DEL GP CSP

Reg. 60188 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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: 
Segons el Reial Decret 782/2001, del 6 de juliol, pel qual es regula la relació 

laboral de caràcter especial dels penats que realitzen activitats laborals en tallers 
penitenciaris i la protecció de Seguretat Social dels sotmesos a penes de treball en 
benefici de la comunitat; a l’article 13, apartat c), es diu que els presos tenen dret 
a participar formant part dels equips encarregats del control i el manteniment dels 
sistemes de seguretat i prevenció de riscos laborals. D’acord amb aquest article, en 
diverses visites als tallers del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), s’ha 
preguntat als responsables sobre aquesta possibilitat de treball pels presidiaris sense 
obtenir una resposta clara per part dels funcionaris.

– Quants interns participen actualment en els equips encarregats del control 
i manteniment del sistema de seguretat i prevenció de risc laboral proposats pel 
CIRE?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2017 
Joan Giner Miguélez, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contingut i 
la vigència dels acords entre el Departament d’Ensenyament i el 
Secretariat Interdiocesà d’Ensenyament de la Religió Catòlica
314-09272/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 60254 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins són el contingut i la vigència del acords entre el Departament d’Ensenya-

ment i el Secretariat Interdiocesà d’Ensenyament de la Religió Catòlica (SIERC)?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2017 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP
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3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les gestions fetes per donar compliment a la 
Moció 110/XI, sobre el nomenament del nou director de TV3
322-00152/11

ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP

Reg. 60305 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 

es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, pre-
senten a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les gestions fetes per la presidenta de la CCMA per donar compliment a 

la moció 110/XI, sobre el nomenament del nou director de TV3.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2017
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CSP

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les condicions laborals dels professionals de la 
Corporació
322-00154/11

ANUNCI: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP

Reg. 60337 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta 
al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les condicions laborals de les professionals de la CCMA.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2017
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CSP
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la signatura del contracte programa
322-00155/11

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP SOC

Reg. 60390 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la situació en què es troba la signatura del contracte programa.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2017
David Pérez Ibáñez, diputat GP SOC

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les darreres dades d’audiència dels canals de la 
Corporació
322-00156/11

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP SOC

Reg. 60391 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les darreres dades d’audiència dels canals de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2017
David Pérez Ibáñez, diputat GP SOC

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la funció social dels mitjans de comunicació 
públics
322-00157/11

ANUNCI: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC

Reg. 60420 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parla-
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ment, presenta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la funció social dels mitjans de comunicació públics de Catalunya.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2017
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les jubilacions parcials amb contractes de relleu 
com a fórmula per a rejovenir la plantilla i incorporar nous perfils
322-00158/11

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP JS

Reg. 60428 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel 

Sí, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presen-
ta a la vicepresidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Creuen que les jubilacions parcials amb contractes de relleu podrien ser una 

fórmula per afrontar el rejoveniment de la plantilla i la incorporació de nous perfils 
a la CCMA?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2017
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat GP JS

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les declaracions del president de Ràdio Televisió 
Espanyola sobre l’entrada de la Corporació a la Unió Europea de 
Radiodifusió
322-00159/11

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP JS

Reg. 60429 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel 

Sí, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presen-
ta a la vicepresidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– El mes passat, el president de RTVE va dir en la comissió de control de les 
Corts generals que la CCMA no pot entrar a formar part de la Unió Europea de Ra-
diodifusió. Quina opinió tenen al respecte?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2017
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat GP JS

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre la cobertura informativa de l’actualitat política
322-00160/11

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS

Reg. 60433 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, pre-
senta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, Sra. Núria Llorach, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la cobertura informativa de l’actualitat política.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la veracitat i els criteris informatius en la 
programació informativa de TV3
323-00124/11

ANUNCI: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC

Reg. 60421 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Par-
lament, presenta a Vicent Sanchis Llàcer, director de Televisió de Catalunya, la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la veracitat i els criteris informatius en la programació informativa 

de TV3.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2017
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la nova programació d’estiu
323-00125/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 60423 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a Saül Gor-
dillo, director de Catalunya Ràdio la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En anteriors compareixences, el director de Catalunya Ràdio ens informava 

dels treballs que s’estaven fent de cara a la preparació de la nova graella d’estiu. Atès 
que ben aviat començarà aquesta nova graella, quines són les previsions de la cade-
na de cara a la nova programació d’aquest estiu?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2017
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la programació de tardor
323-00126/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 60424 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a Saül Gor-
dillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les previsions de programació per a la tardor del 2017 de Catalu-

nya Ràdio?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2017
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la programació d’estiu
323-00127/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 60425 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent 
Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 



BOPC 422
26 de maig de 2017

3.27.10. Preguntes orals en comissió 108

– En anteriors compareixences, el director de TVC ens informava dels treballs 
que s’estaven fent de cara a la preparació de la nova graella d’estiu. Atès que ben 
aviat començarà aquesta nova graella, quines són les previsions de la cadena de cara 
a la nova programació d’aquest estiu?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2017
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els procediments per a mesurar les audiències
323-00128/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 60426 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent 
Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Recentment en la seva participació al Fòrum de la Comunicació del CAC, vos-

tè plantejava una reflexió sobre els mecanismes de medició de les audiències tele-
visives i les dificultats actuals per mesurar els nous consums per internet i similars. 
Segons el seu parer, quins serien els procediments més adequats de medició de les 
audiències atès l’impacte que les noves tecnologies estan tenint en els hàbits de con-
sum dels continguts audiovisuals?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2017
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la renovació de la programació de tarda de TV3 
per a la temporada 2017-2018
323-00129/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 60427 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a Vicent 
Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Recentment ens ha arribat nova informació referent al nou producte audiovi-

sual que ha de renovar la programació de les tardes de TV3 per a la temporada 2017-
2018. En aquest sentit, quins són els eixos bàsics i els elements fonamentals amb què 
es treballa amb aquesta nova aposta de TV3?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2017
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre la presència de continguts 
culturals a la programació de Catalunya Ràdio
323-00130/11

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP JS

Reg. 60430 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, 

d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a 
Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa de la presència de continguts culturals d’aquesta temporada 

a Catalunya Ràdio?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2017
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat GP JS

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals a 
respondre oralment en comissió sobre les audiències digitals dels 
continguts informatius
323-00131/11

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP JS

Reg. 60431 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, 

d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a 
Saül Gordillo, director de Mitjans Digitals, la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració en fan de les audiències digitals dels continguts informatius 

de la CCMA?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2017
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat GP JS
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el futur d’Esport3 i del contingut esportiu en 
l’organització dels canals i la programació
323-00132/11

ANUNCI: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP JS

Reg. 60432 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, 

d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a 
Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal que 
li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el futur d’Esports 3 i del contingut esportiu en l’organització dels ca-

nals i programació de la CCMA?

Palau del Parlament, 23 de maig de 2017
Gerard Gómez del Moral i Fuster, diputat GP JS

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre les audiències de Televisió de Catalunya
323-00133/11

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS

Reg. 60434 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, pre-
senta a Vicent Sanchis, Director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les audiències de Televisió de Catalunya.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la seva agenda
323-00134/11

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS

Reg. 60435 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, pre-
senta a Vicent Sanchis, director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’agenda del director de Televisió de Catalunya.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre l’omissió de continguts d’informació política el 22 
de maig de 2017
323-00135/11

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP CS

Reg. 60436 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, pre-
senta a Vicent Sanchís, Director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’omissió de continguts d’informació política el dia 22 de maig de 2017.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP Cs

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els canvis al TN comarques
323-00136/11

ANUNCI: MIREIA BOYA E BUSQUET, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CUP-CC

Reg. 60437 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenten al Sr. Vi-
cent Sanchis i Llàcer, director de TV3 la pregunta següent, per tal que els sigui res-
posta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els canvis al TN comarques.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt, 

GP CUP-CC 
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	311-00736/11
	Anunci: Joan García González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el coneixement del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la celebració d’eleccions autonòmiques
	311-00737/11
	Anunci: Joan García González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la utilització de la partida pressupostària relativa a processos electorals i consultes populars (diversos departaments) per a la dotació de l’expedient d’adquisició de material per a la celebració
	311-00738/11
	Anunci: Joan García González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les instruccions relatives a la celebració d’eleccions autonòmiques rebudes pel Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
	311-00739/11
	Anunci: Joan García González, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data de modificació del procediment del control d’accés de passatgers a l’aeroport de Barcelona - el Prat
	311-00745/11
	Anunci: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades amb relació a la modificació del procediment del control d’accés de passatgers a l’aeroport de Barcelona - el Prat
	311-00746/11
	Anunci: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manera com es va informar els passatgers de l’aeroport de Barcelona - el Prat de la modificació del procediment del control d’accés
	311-00747/11
	Anunci: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de coordinació per a evitar situacions de col·lapse a l’aeroport de Barcelona - el Prat arran de la modificació del procediment del control d’accés de passatgers
	311-00748/11
	Anunci: Laura Vílchez Sánchez, del GP Cs


	3.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del desplegament policial en la manifestació d’estudiants de l’11 de maig de 2017
	314-09092/11
	Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual es va aïllar amb un cordó de seguretat els estudiants asseguts davant la Secretaria d’Universitats i Recerca l’11 de maig de 2017
	314-09093/11
	Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra contra els estudiants concentrats davant la Secretaria d’Universitats i Recerca l’11 de maig de 2017
	314-09094/11
	Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals els Mossos d’Esquadra van desallotjar els estudiants de manera agressiva i demanant-los la identificació durant la manifestació de l’11 de maig de 2017
	314-09095/11
	Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no ha donat resposta a la manca d’efectius del parc de bombers voluntaris del Pont de Suert (Alta Ribagorça)
	314-09096/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera d’evitar el tancament del parc de bombers voluntaris del Pont de Suert (Alta Ribagorça) a partir del 30 de juny de 2017
	314-09097/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències per als veïns de l’Alta Ribagorça del temps que triguen els bombers del parc de bombers voluntaris a donar servei per manca d’efectius
	314-09098/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències psicològiques per als bombers del parc de bombers voluntaris del Pont de Suert (Alta Ribagorça) del fet d’ésser conscients de no poder donar un servei amb garanties
	314-09099/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mòduls prefabricats i la distribució per comarques
	314-09100/11
	Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana d’anys durant els quals els mòduls prefabricats són operatius
	314-09101/11
	Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els cost de la fabricació, el muntatge i el manteniment dels mòduls prefabricats
	314-09102/11
	Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nom de les empreses encarregades de fabricar, muntar i mantenir els mòduls prefabricats
	314-09103/11
	Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que fan classe en mòduls prefabricats
	314-09104/11
	Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de mòduls prefabricats en el període 2011-2017
	314-09105/11
	Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos detectats del joc de la balena blava
	314-09106/11
	Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els sistemes per a prevenir que els alumnes participin en jocs com el de la balena blava
	314-09107/11
	Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els sistemes de detecció de casos del joc de la balena blava emprats per a evitar les conseqüències més greus
	314-09108/11
	Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració del joc de la balena blava com a ciberassetjament
	314-09109/11
	Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els departaments implicats en la prevenció, la detecció i la resolució dels casos del joc de la balena blava
	314-09110/11
	Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols que aplica el Departament d’Ensenyament per a prevenir, detectar i tractar els casos de participants en el joc de la balena blava
	314-09111/11
	Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació i la formació que s’ofereix als alumnes per a prevenir el ciberassetjament
	314-09112/11
	Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació específica en ciberassetjament que s’ofereix al professorat
	314-09113/11
	Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació específica en ciberassetjament que s’ofereix a les famílies
	314-09114/11
	Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos d’assetjament escolar detectats el 2015
	314-09115/11
	Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució percentual dels diferents tipus d’assetjament escolar
	314-09116/11
	Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos d’assetjament escolar en què s’han aplicat mesures correctores o de resolució de conflictes
	314-09117/11
	Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació en resolució de conflictes en l’àmbit escolar rebuda pels professors
	314-09118/11
	Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de suport terapèutic que es dóna als alumnes assetjadors i als alumnes assetjats i els mitjans amb què compten els centres educatius
	314-09119/11
	Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que han participat en activitats d’educació emocional o programes de competència social després d’haver estat assetjats
	314-09120/11
	Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes assetjadors que han participat en programes de competència social i en tècniques de resolució de conflictes
	314-09121/11
	Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes pel Departament d’Ensenyament per a erradicar l’assetjament escolar
	314-09122/11
	Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obligatorietat de complir els protocols contra l’assetjament escolar als centres concertats i privats
	314-09123/11
	Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos detectats de víctimes del joc de la balena blava
	314-09124/11
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preventives adoptades pel Departament d’Interior per a fer front a les conseqüències del joc de la balena blava
	314-09125/11
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preventives adoptades pel Departament d’Interior transversalment amb els departaments de Salut i d’Ensenyament per a fer front a les conseqüències del joc de la balena blava
	314-09126/11
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contingut relatiu al salari mínim interprofessional del llibre Economia de quart d’ESO de l’editorial McGraw-Hill
	314-09131/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si comparteix el contingut relatiu al salari mínim interprofessional del llibre Economia de quart d’ESO de l’editorial McGraw-Hill
	314-09132/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes amb relació al contingut sobre el salari mínim interprofessional del llibre Economia de quart d’ESO de l’editorial McGraw-Hill
	314-09133/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la correcció del contingut relatiu al salari mínim interprofessional del llibre Economia de quart d’ESO de l’editorial McGraw-Hill
	314-09134/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que tenen el llibre Economia de quart d’ESO de l’editorial McGraw-Hill
	314-09135/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions per a ampliar i remodelar l’estació depuradora d’aigües residuals d’Alcover (Alt Camp)
	314-09136/11
	Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici de les obres d’ampliació i remodelació de l’estació depuradora d’aigües residuals d’Alcover (Alt Camp)
	314-09137/11
	Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost previst per a les obres d’ampliació i remodelació de l’estació depuradora d’aigües residuals d’Alcover (Alt Camp)
	314-09138/11
	Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació d’una partida pressupostària en els pressupostos del 2017 per a ampliar i remodelar l’estació depuradora d’aigües residuals d’Alcover (Alt Camp)
	314-09139/11
	Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incorporar una partida pressupostària en els pressupostos del 2018 per a ampliar i remodelar l’estació depuradora d’aigües residuals d’Alcover (Alt Camp)
	314-09140/11
	Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions per a sanejar i depurar l’estació depuradora d’aigües residuals del nucli de Mas del Plata, a Cabra del Camp (Alt Camp)
	314-09141/11
	Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici de les obres de sanejament i depuració de l’estació depuradora d’aigües residuals del nucli de Mas del Plata, a Cabra del Camp (Alt Camp)
	314-09142/11
	Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost previst per a sanejar i depurar l’estació depuradora d’aigües residuals del nucli de Mas del Plata, a Cabra del Camp (Alt Camp)
	314-09143/11
	Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació d’una partida pressupostària en els pressupostos del 2017 per a sanejar i depurar l’estació depuradora d’aigües residuals del nucli de Mas del Plata, a Cabra del Camp (Alt Camp)
	314-09144/11
	Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incorporar una partida pressupostària en els pressupostos del 2018 per a sanejar i depurar l’estació depuradora d’aigües residuals del nucli de Mas del Plata, a Cabra del Camp (Alt Camp)
	314-09145/11
	Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preses per a evitar que el riu Ter no arribi al cabal ecològic mínim establert per la llei i el Pla sectorial de cabals de manteniment a les conques internes de Catalunya
	314-09210/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de mesurar el cabal del riu Ter al pas pel Pasteral i Cardedeu (Vallès Oriental) per a quantificar les pèrdues del transport en alta
	314-09211/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els resultats de la Taula del Ter amb relació al retorn dels cabals del riu
	314-09212/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consens aconseguit en el «Compromís pel Ter» i sobre els motius per a incomplir-lo
	314-09213/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les propostes per a garantir la vida i l’equilibri ecològic del riu Ter
	314-09214/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients de pensions no contributives per invalidesa o incapacitat que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha tramitat el 2016
	314-09215/11
	Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients de pensions no contributives per invalidesa o incapacitat que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha estimat
	314-09216/11
	Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients de pensions no contributives per invalidesa o incapacitat que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha desestimat
	314-09217/11
	Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de funcionaris que gestionen la tramitació i la concessió de les prestacions no contributives per invalidesa o incapacitat
	314-09218/11
	Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la subcontractació d’alguna empresa per a gestionar els expedients de les pensions no contributives per invalidesa o incapacitat
	314-09219/11
	Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import abonat en concepte de pensions no contributives el 2016
	314-09220/11
	Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients d’ajuts per a famílies amb fills que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha tramitat el 2016
	314-09221/11
	Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients de prestació d’ajuts per a famílies amb fills que s’han estimat
	314-09222/11
	Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients de prestació d’ajuts per a famílies amb fills que s’han desestimat
	314-09223/11
	Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de funcionaris que gestionen la tramitació i la concessió de les prestacions d’ajuts per a famílies amb fills
	314-09224/11
	Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la subcontractació d’alguna empresa per a gestionar els expedients dels ajuts per a famílies amb fills
	314-09225/11
	Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import abonat en concepte d’ajuts per a famílies amb fills el 2016
	314-09226/11
	Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de títols de família nombrosa tramitats el 2016
	314-09227/11
	Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de títols de família nombrosa expedits el 2016
	314-09228/11
	Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la subcontractació d’alguna empresa per a gestionar els expedients per a expedir els títols de família nombrosa
	314-09229/11
	Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients de la renda mínima d’inserció tramitats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies el 2016
	314-09230/11
	Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients de sol·licitud de la renda mínima d’inserció que s’han estimat el 2016
	314-09231/11
	Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients de sol·licitud de la renda mínima d’inserció que s’han desestimat el 2016
	314-09232/11
	Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de funcionaris que gestionen la tramitació i la concessió de les prestacions de la renda mínima d’inserció
	314-09233/11
	Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la subcontractació d’alguna empresa per a gestionar els expedients de la renda mínima d’inserció
	314-09234/11
	Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import abonat en concepte de renda mínima d’inserció el 2016
	314-09235/11
	Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el viatge del president de la Generalitat als Estats Units d’Amèrica del 7 i 8 d’abril de 2017
	314-09236/11
	Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incoació d’expedients sancionadors contra la Direcció General de la Policia per contravenir a la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, i a la normativa sobre l’ús de videocàme
	314-09237/11
	Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de càmeres de videovigilància en els edificis del Departament d’Interior per a controlar el compliment laboral dels funcionaris del Cos de Mossos d’Esquadra
	314-09238/11
	Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la titularitat dels edificis de les seus judicials de Tarragona
	314-09239/11
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost anual dels lloguers dels edificis de les seus judicials de Tarragona
	314-09240/11
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de finalització dels contractes de lloguer dels edificis de les seus judicials de Tarragona
	314-09241/11
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost anual dels serveis de seguretat i custòdia contractats per a les seus judicials de Tarragona
	314-09242/11
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost anual dels serveis de neteja contractats per a les seus judicials de Tarragona
	314-09243/11
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost anual dels serveis de missatgeria contractats per a les seus judicials de Tarragona
	314-09244/11
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del projecte de construcció de la Ciutat de la Justícia de Tarragona
	314-09245/11
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import destinat a l’elaboració dels projectes de la Ciutat de la Justícia de Tarragona
	314-09246/11
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dates en què es van encarregar els projectes de la Ciutat de la Justícia de Tarragona
	314-09247/11
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dates en què es van fer els projectes de la Ciutat de la Justícia de Tarragona
	314-09248/11
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que van elaborar els projectes de la Ciutat de la Justícia de Tarragona
	314-09249/11
	Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP Cs

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de noves famílies acollidores del 2015 ençà
	314-09250/11
	Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la creació dels nous centres residencials d’acció educativa
	314-09251/11
	Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants i adolescents que es beneficiaran de la creació dels nous centres residencials d’acció educativa
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