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1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les taxes universitàries
Tram. 310-00541/10
Substanciació p. 5

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el programa Sense ficció dedicat al contraban
Tram. 310-00542/10
Substanciació p. 5

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística
Tram. 310-00543/10
Substanciació p. 5

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el cas de diftèria detectat recentment i la política de 
vacunacions
Tram. 310-00544/10
Substanciació p. 5

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya relativa al procés de preinscripció i matriculació 
escolars
Tram. 310-00545/10
Substanciació p. 5

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’impacte de l’activitat del Circuit de Barcelona-Cata-
lunya
Tram. 310-00546/10
Substanciació p. 5

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els menjadors escolars i la temporada d’estiu
Tram. 310-00547/10
Substanciació p. 5

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el futur de la política econòmica de la Generalitat i la 
seva liquiditat
Tram. 310-00548/10
Substanciació p. 5

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’obertura de noves delegacions a l’exterior
Tram. 310-00549/10
Substanciació p. 5

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la política de vacunació
Tram. 310-00550/10
Substanciació p. 6

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’estació intermodal del Camp de Tarragona del Cor-
redor Mediterrani
Tram. 310-00551/10
Substanciació p. 6

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els fitxers policials amb base ideològica
Tram. 310-00552/10
Substanciació p. 6

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre l’autocrítica respecte a la crisi de 
govern i l’esgotament de la legislatura
Tram. 317-00316/10
Substanciació p. 6

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la reestructuració del Govern, la go-
vernabilitat i el bé comú
Tram. 317-00317/10
Substanciació p. 6

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la seva actitud davant els qui se se-
paren del caràcter plebiscitari de les eleccions i sobre la di-
visió del catalanisme
Tram. 317-00318/10
Substanciació p. 6

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre les mesures previstes per a afrontar 
l’emergència social i preparar el procés constituent
Tram. 317-00319/10
Substanciació p. 6

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre les decisions previstes amb relació 
als esdeveniments que afecten el Govern i la federació de 
Convergència i Unió
Tram. 317-00320/10
Substanciació p. 6

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre les conseqüències de la crisi de go-
vern sobre el procés sobiranista
Tram. 317-00321/10
Substanciació p. 6

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el conflicte laboral a l’empresa in-
dustrial General Cable
Tram. 317-00322/10
Substanciació p. 6

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
membres de la comissió de seguiment del compliment dels 
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acords adoptats en el debat general sobre l’increment de la 
pobresa i les desigualtats
Tram. 314-19889/10
Resposta del Govern p. 7

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data de constitució i les reunions de la comissió de segui-
ment del compliment dels acords adoptats en el debat ge-
neral sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats
Tram. 314-19890/10
Resposta del Govern p. 8

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
valoració de la comissió de seguiment del compliment dels 
acords adoptats en el debat general sobre l’increment de la 
pobresa i les desigualtats amb relació al dit compliment
Tram. 314-19891/10
Resposta del Govern p. 8

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’objectiu fixat pel que fa a la reducció dels nivells de pobre-
sa per als propers quatre anys, en compliment de la Resolu-
ció 577/X, sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats
Tram. 314-19892/10
Resposta del Govern p. 8

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat dels treballs de l’estadística d’in dicadors territorials 
de risc de pobresa i exclusió social
Tram. 314-19893/10
Resposta del Govern p. 8
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composició i el pressupost de l’Observatori Català de la Po-
bresa, la Vulnerabilitat i la Inclusió Social
Tram. 314-19894/10
Resposta del Govern p. 8

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
treballs de l’Observatori Català de la Pobresa, la Vulnerabili-
tat i la Inclusió Social
Tram. 314-19895/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assumpció de tasques de l’Observatori Català de la Po-
bresa, la Vulnerabilitat i la Inclusió Social i el conveni previst
Tram. 314-19896/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
direcció de l’Observatori Català de la Pobresa, la Vulnerabi-
litat i la Inclusió Social
Tram. 314-19897/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la recollida de dades i els estudis governamentals sobre la 
pobresa
Tram. 314-19898/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
recollida de dades i els estudis municipals sobre la pobresa
Tram. 314-19899/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
recollida de dades i els estudis comarcals sobre la pobresa
Tram. 314-19900/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la complementarietat entre prestacions d’integració social 
i laboral
Tram. 314-19901/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació d’un òrgan únic per a gestionar les prestacions d’in-
tegració social i laboral
Tram. 314-19902/10
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
membres del grup de treball sobre rendes socials d’equitat
Tram. 314-19903/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el deute pendent per despeses de funcionament i manteni-
ment de les escoles públiques
Tram. 314-19912/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
empreses en concurs de creditors del 2003 ençà
Tram. 314-19954/10
Resposta del Govern p. 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectes de la reducció de l’import dels ajuts coneguts com a 
«diners de butxaca»
Tram. 314-19967/10
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures del Pla de treball del Consell de Relacions Laborals 
per al 2015 per a incorporar al mercat laboral persones amb 
capacitat intel·lectual límit
Tram. 314-20013/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el millorament de l’accessibilitat i la seguretat de l’estació 
de tren de Sant Feliu de Llobregat i sobre el soterrament de 
les vies
Tram. 314-20053/10
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
destinació de la partida pressupostària del 2014 per a la mi-
llora de la carretera B-204
Tram. 314-20054/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import recaptat per l’impost sobre la provisió de continguts 
per part de prestadors de serveis de comunicacions elec-
tròniques
Tram. 314-20233/10
Resposta del Govern p. 13

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les taxes universitàries
Tram. 310-00541/10
Anunci p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el programa Sense ficció dedicat al contraban
Tram. 310-00542/10
Anunci p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística
Tram. 310-00543/10
Anunci p. 14
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el cas de diftèria detectat recentment i la política de 
vacunacions
Tram. 310-00544/10
Anunci p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya relativa al procés de preinscripció i matriculació 
escolars
Tram. 310-00545/10
Anunci p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’impacte de l’activitat del Circuit de Barcelona-Cata-
lunya
Tram. 310-00546/10
Anunci p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els menjadors escolars i la temporada d’estiu
Tram. 310-00547/10
Anunci p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el futur de la política econòmica de la Generalitat i la 
seva liquiditat
Tram. 310-00548/10
Anunci p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’obertura de noves delegacions a l’exterior
Tram. 310-00549/10
Anunci p. 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la política de vacunació
Tram. 310-00550/10
Anunci p. 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’estació intermodal del Camp de Tarragona del Cor-
redor Mediterrani
Tram. 310-00551/10
Anunci p. 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els fitxers policials amb base ideològica
Tram. 310-00552/10
Anunci p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00316/10
Anunci p. 17

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00317/10
Anunci p. 17

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00318/10
Anunci p. 17

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00319/10
Anunci p. 17

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00320/10
Anunci p. 18

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00321/10
Anunci p. 18

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00322/10
Anunci p. 18

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge de morts en hospitals, residències i domicilis 
del 2010 al 2014
Tram. 314-20369/10
Formulació p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les inversions per als centres d’atenció primària de Terrassa 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-20370/10
Formulació p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
desplegament dels serveis especialitzats en salut mental 
per a discapacitats intel·lectuals
Tram. 314-20371/10
Formulació p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de mòduls de la sala de venipunció del barri de la 
Mina, de Sant Adrià del Besòs (Barcelonès)
Tram. 314-20372/10
Formulació p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de les indemnitzacions compensatòries de munta-
nya pendents de pagament als ramaders del Pirineu
Tram. 314-20373/10
Formulació p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la data prevista per al pagament pendent en concepte d’in-
demnitzacions compensatòries de muntanya als ramaders 
del Pirineu
Tram. 314-20374/10
Formulació p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
publicació del calendari de pagament dels ajuts pendents 
al sector agrari i ramader de les Terres de Lleida, el Pirineu 
i Aran
Tram. 314-20375/10
Formulació p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
contractes de l’Agència Catalana de Consum amb l’empresa 
Iniciatives Event, SL
Tram. 314-20376/10
Formulació p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
contractes de l’Agència Catalana de Consum amb l’empresa 
Cenesepro, SL
Tram. 314-20377/10
Formulació p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
contractes de l’Agència Catalana de Consum amb l’empresa 
Iniciatives la Saleta, SL
Tram. 314-20378/10
Formulació p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els estudis de l’impacte de la Llei de modificació de la Llei 
2/1989, sobre centres recreatius turístics
Tram. 314-20379/10
Formulació p. 23
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
contractacions fetes amb relació al Pla director urbanístic 
del Centre Recreatiu i Turístic BCN World
Tram. 314-20380/10
Formulació p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compromís de destinar l’1% del projecte BCN World a inver-
sions socials
Tram. 314-20381/10
Formulació p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’origen del cas de diftèria detectat a la Garrotxa
Tram. 314-20382/10
Formulació p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre i el pronòstic de les persones afectades per diftèria 
a la Garrotxa
Tram. 314-20383/10
Formulació p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els protocols activats en el cas d’un infant d’Olot afectat per 
diftèria
Tram. 314-20384/10
Formulació p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mecanismes de supervisió per a casos de diftèria
Tram. 314-20385/10
Formulació p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació i l’atenció donades a les famílies amb relació al 
cas d’un infant afectat per diftèria
Tram. 314-20386/10
Formulació p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures adoptades per a descartar nous casos de contagi 
de diftèria
Tram. 314-20387/10
Formulació p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions previstes amb relació al cas de diftèria de la Gar-
rotxa
Tram. 314-20388/10
Formulació p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
campanyes informatives de vacunacions
Tram. 314-20389/10
Formulació p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dades de la població protegida per la vacunació sistemàtica 
els anys 2012, 2013 i 2014
Tram. 314-20390/10
Formulació p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
campanyes preventives amb relació a l’extensió d’un corrent 
antivacunes
Tram. 314-20391/10
Formulació p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures de protecció de la seguretat i l’interès del menors 
els pares dels quals es neguen a vacunar-los
Tram. 314-20392/10
Formulació p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de consultes als centres d’atenció primària amb 
relació a la vacunació
Tram. 314-20393/10
Formulació p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari de vacunes i el seu caràcter d’aplicació voluntària
Tram. 314-20394/10
Formulació p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les recomanacions fetes a les escoles, els casals d’estiu i 
les cases de colònies per a evitar nous casos de contagi de 
diftèria
Tram. 314-20395/10
Formulació p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació dels Estatuts del Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona
Tram. 314-20396/10
Formulació p. 28
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les taxes universitàries
Tram. 310-00541/10

Substanciació

Sessió 56, tinguda el 18.06.2015, DSPC-P 112.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el programa Sense ficció dedi-
cat al contraban
Tram. 310-00542/10

Substanciació

Sessió 56, tinguda el 18.06.2015, DSPC-P 112.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el Consorci per a la Normalitza-
ció Lingüística
Tram. 310-00543/10

Substanciació

Sessió 56, tinguda el 18.06.2015, DSPC-P 112.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre el cas de diftèria detectat re-
centment i la política de vacunacions
Tram. 310-00544/10

Substanciació

Sessió 56, tinguda el 18.06.2015, DSPC-P 112.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la interlocutòria del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya relativa al pro-
cés de preinscripció i matriculació escolars
Tram. 310-00545/10

Substanciació

Sessió 56, tinguda el 18.06.2015, DSPC-P 112.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’impacte de l’activitat del Cir-
cuit de Barcelona-Catalunya
Tram. 310-00546/10

Substanciació

Sessió 56, tinguda el 18.06.2015, DSPC-P 112.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els menjadors escolars i la tem-
porada d’estiu
Tram. 310-00547/10

Substanciació

Sessió 56, tinguda el 18.06.2015, DSPC-P 112.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el futur de la política econòmica 
de la Generalitat i la seva liquiditat
Tram. 310-00548/10

Substanciació

Sessió 56, tinguda el 18.06.2015, DSPC-P 112.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’obertura de noves delegacions 
a l’exterior
Tram. 310-00549/10

Substanciació

Sessió 56, tinguda el 18.06.2015, DSPC-P 112.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la política de vacunació
Tram. 310-00550/10

Substanciació

Sessió 56, tinguda el 18.06.2015, DSPC-P 112.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’estació intermodal del Camp 
de Tarragona del Corredor Mediterrani
Tram. 310-00551/10

Substanciació

Sessió 56, tinguda el 18.06.2015, DSPC-P 112.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre els fitxers policials amb base 
ideològica
Tram. 310-00552/10

Substanciació

Sessió 56, tinguda el 18.06.2015, DSPC-P 112.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre l’autocrítica 
respecte a la crisi de govern i l’esgotament 
de la legislatura
Tram. 317-00316/10

Substanciació

Sessió 56, tinguda el 18.06.2015, DSPC-P 112.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la reestruc-
turació del Govern, la governabilitat i el bé 
comú
Tram. 317-00317/10

Substanciació

Sessió 56, tinguda el 18.06.2015, DSPC-P 112.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la seva ac-
titud davant els qui se separen del caràcter 
plebiscitari de les eleccions i sobre la divisió 
del catalanisme
Tram. 317-00318/10

Substanciació

Sessió 56, tinguda el 18.06.2015, DSPC-P 112.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre les mesures 
previstes per a afrontar l’emergència social i 
preparar el procés constituent
Tram. 317-00319/10

Substanciació

Sessió 56, tinguda el 18.06.2015, DSPC-P 112.

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre les de-
cisions previstes amb relació als esdeveni-
ments que afecten el Govern i la federació 
de Convergència i Unió
Tram. 317-00320/10

Substanciació

Sessió 56, tinguda el 18.06.2015, DSPC-P 112.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre les conse-
qüències de la crisi de govern sobre el pro-
cés sobiranista
Tram. 317-00321/10

Substanciació

Sessió 56, tinguda el 18.06.2015, DSPC-P 112.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre el conflicte 
laboral a l’empresa industrial General Cable
Tram. 317-00322/10

Substanciació

Sessió 56, tinguda el 18.06.2015, DSPC-P 112.
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1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els membres de la comissió de segui-
ment del compliment dels acords adoptats 
en el debat general sobre l’increment de la 
pobresa i les desigualtats
Tram. 314-19889/10

Resposta del Govern
Reg. 118818 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar res-
posta a la pregunta parlamentària 314-19889/10, 314-
19890/10, 314-19891/10, 314-19892/10, 314-19893/10, 
314-19894/10, 314-19895/10, 314-19896/10, 314-
19897/10, 314-19898/10, 314-19899/10, 314-19900/10, 
314-19901/10, 314-19902/10 i 314-19903/10 us informo 
que el passat 6 de febrer d’enguany es va constituir la 
Comissió de seguiment dels acords adoptats en el ple 
específic sobre l’increment de la pobresa i les desigual-
tats socials. Formen part d’aquesta Comissió els de-
partaments de la Generalitat a més de les entitats i els 
agents següents: 

– Associació Catalana de Municipis
– Federació de Municipis de Catalunya
– Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
– Federació Catalana del Voluntariat Social
– Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència (FEDAIA)
– Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS)
– Càritas Catalunya
– Creu Roja
– Fundació Marianao
– Casal dels Infants
– Banc dels Aliments
– Filles de la Caritat
– Trinijove
– Federació Catalana dels Bancs dels Aliments
– Fundació Arrels
– Unicef
– Comissions Obreres
– Unió General de Treballadors
– Col·legi Oficial de Treball Social
– Col·legi Oficial d’Educadors i Educadors Socials

En aquesta primera reunió es va presentar l’estat del 
compliment de la Resolució 577/X, que identifica 158 
mesures de lluita contra la pobresa organitzades en 11 
eixos.

Els membres de la Comissió van valorar positivament 
la feina feta, van agrair la informació rebuda i van po-
sar de manifest la necessitat de continuar treballant 

per donar resposta a les necessitats de les persones de 
manera transversal i coordinada amb la implicació de 
tots els agents implicats.

El passat 26 de maig, a la Comissió de Benestar Soci-
al i Família, vaig exposar l’estat de compliment de les 
actuacions de la Resolució 577/X, havent passat d’un 
69% al mes de febrer a un 77% actual de les actua-
cions que estan finalitzades o tenen caràcter de con-
tinuïtat.

En aquesta mateixa sessió informativa vaig presen-
tar el Mapa de Prestacions Socials de Catalunya, que 
recull la major part del conjunt de prestacions de ca-
ràcter econòmic i de serveis que tenen com a finalitat 
el benestar social i la qualitat de vida de la població. 
El Mapa és un instrument per a nodrir els treballs de 
la creació i posada en funcionament de la nova Agèn-
cia Catalana de Protecció Social, que ha d’assumir les 
competències sobre les prestacions de protecció social 
pròpies o transferides per l’Estat que gestionen diver-
sos departaments del Govern, així com les prestacions 
o millores que eventualment es decideixin incorporar.

D’altra banda, us informo que properament se signarà 
un acord de col·laboració amb la Universitat Rovira i 
Virgili (URV) mitjançant la Càtedra d’Inclusió Social, 
per impulsar i crear l’Observatori de pobresa. La sig-
natura d’aquest Acord comportarà l’establiment d’una 
comissió de seguiment composada per personal tècnic 
del Departament i de la URV, on s’analitzarà la infor-
mació obtinguda i es proposarà la revisió d’aquelles 
polítiques i/o actuacions que no obtinguin uns resul-
tats adients.

Com a referència bàsica en el mesurament de les si-
tuacions de risc d’exclusió social i de la desigualtat 
a Catalunya, l’Idescat treballa sistemàticament en 
l’ex plotació de la mostra catalana de l’Enquesta de 
Condicions de Vida (ECV) que anualment realit-
za l’Institut Nacional d’Estadística (INE) al conjunt 
d’Es panya.

Aquesta enquesta que es realitza des de 2004, està ba-
sada en criteris harmonitzats per a tots els països de la 
Unió Europea i els seus resultats són incorporats a la Eu-
ropean Survey on Income and Living Conditions (EU-
SILC). La realització de l’ECV permet posar a disposi-
ció de la Comissió Europea un instrument estadístic per 
a l’estudi de la pobresa i desigualtat.

En aquest sentit, l’Idescat considera essencial disposar 
de resultats representatius de Catalunya en aquest àm-
bit d’interès i que siguin comparables i harmonitzats 
amb les estadístiques comunitàries. Per aquest mo-
tiu, l’Idescat considera que la mostra de llars efectiva-
ment enquestada a Catalunya per l’esmentada enques-
ta (ECV) hauria de ser superior a l’actual i així ho ha 
fet saber en diverses ocasions a l’INE.

L’INE ha reconegut la necessitat d’augmentar la mos-
tra de l’ECV per a obtenir resultats a nivell de comuni-
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tats autònomes i ha previst una ampliació de la matei-
xa per a l’any 2018.

A més, i amb la finalitat de millorar el coneixement de 
les necessitats de cada territori i adequar l’actuació del 
Govern de la Generalitat a les seves necessitats especí-
fiques, el Departament de Benestar Social i Família i 
l’Institut d’Estadística de Catalunya estan elaborant el 
projecte tècnic d’Indicadors territorials de risc a la po-
bresa i l’exclusió social. Aquests indicadors territori-
als de pobresa s’organitzen en quatre grans categories: 
renda monetària, mercat de treball, indicadors demo-
gràfics i protecció social.

Actualment es troba en les últimes fases de revisió per 
tal de procedir properament a la publicació dels resul-
tats.

Per finalitzar, us informo que el Govern ha constituït 
un grup de treball intern per tal d’analitzar i estudiar 
les diferents propostes de rendes socials d’equitat així 
com les seves possibilitats de finançament.

Barcelona, 9 de juny de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data de constitució i les reunions 
de la comissió de seguiment del compliment 
dels acords adoptats en el debat general so-
bre l’increment de la pobresa i les desigual-
tats
Tram. 314-19890/10

Resposta del Govern
Reg. 118818 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19889/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la valoració de la comissió de segui-
ment del compliment dels acords adoptats 
en el debat general sobre l’increment de la 
pobresa i les desigualtats amb relació al dit 
compliment
Tram. 314-19891/10

Resposta del Govern
Reg. 118818 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19889/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’objectiu fixat pel que fa a la reducció 
dels nivells de pobresa per als propers quatre 
anys, en compliment de la Resolució 577/X, 
sobre l’increment de la pobresa i les desi-
gualtats
Tram. 314-19892/10

Resposta del Govern
Reg. 118818 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19889/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’estat dels treballs de l’estadística d’in-
dicadors territorials de risc de pobresa i ex-
clusió social
Tram. 314-19893/10

Resposta del Govern
Reg. 118818 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19889/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la composició i el pressupost de l’Ob-
servatori Català de la Pobresa, la Vulnerabi-
litat i la Inclusió Social
Tram. 314-19894/10

Resposta del Govern
Reg. 118818 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19889/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els treballs de l’Observatori Català de 
la Pobresa, la Vulnerabilitat i la Inclusió So-
cial
Tram. 314-19895/10

Resposta del Govern
Reg. 118818 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19889/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assumpció de tasques de l’Observa-
tori Català de la Pobresa, la Vulnerabilitat i la 
Inclusió Social i el conveni previst
Tram. 314-19896/10

Resposta del Govern
Reg. 118818 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19889/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la direcció de l’Observatori Català de 
la Pobresa, la Vulnerabilitat i la Inclusió So-
cial
Tram. 314-19897/10

Resposta del Govern
Reg. 118818 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19889/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recollida de dades i els estudis go-
vernamentals sobre la pobresa
Tram. 314-19898/10

Resposta del Govern
Reg. 118818 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19889/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recollida de dades i els estudis mu-
nicipals sobre la pobresa
Tram. 314-19899/10

Resposta del Govern
Reg. 118818 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19889/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recollida de dades i els estudis co-
marcals sobre la pobresa
Tram. 314-19900/10

Resposta del Govern
Reg. 118818 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19889/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la complementarietat entre prestaci-
ons d’integració social i laboral
Tram. 314-19901/10

Resposta del Govern
Reg. 118818 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19889/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la creació d’un òrgan únic per a gesti-
onar les prestacions d’integració social i la-
boral
Tram. 314-19902/10

Resposta del Govern
Reg. 118818 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19889/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els membres del grup de treball sobre 
rendes socials d’equitat
Tram. 314-19903/10

Resposta del Govern
Reg. 118818 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-19889/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent per despeses de 
funcionament i manteniment de les escoles 
públiques
Tram. 314-19912/10

Resposta del Govern
Reg. 118847 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-19912/10 us 
informo del següent:

La Generalitat de Catalunya està al corrent del paga-
ment dels imports destinats en concepte de despeses 
de funcionament per als centres educatius públics de la 
seva titularitat, tant pel que fa als ensenyaments de pri-
mària, de secundària i d’educació especial.

La Generalitat de Catalunya està al corrent del paga-
ment dels imports destinats en concepte de despeses 
de personal i de funcionament per als centres de titula-
ritat de les corporacions locals.

Barcelona, 8 de juny de 2015

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les empreses en concurs de creditors 
del 2003 ençà
Tram. 314-19954/10

Resposta del Govern
Reg. 118821 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-19954/10 us 
informo del següent:

La Direcció General de Relacions laborals i Qualitat 
en el Treball del Departament d’Empresa i Ocupació, 
és l’autoritat laboral, a l’àmbit de Catalunya, a què es 
refereix l’article 64.6 de la Llei Concursal (L22/2003, 
de 9 de juliol).

La intervenció de l’autoritat laboral en els procedi-
ments incidentals de mesures col·lectives plantejats a 
l’àmbit d’un concurs de creditors consisteix en l’emis-
sió d’un informe, una vegada finalitzat el període de 
consultes entre les parts, sobre les mesures proposa-
des o sobre l’acord assolit, que s’ha d’emetre i trametre 
al jutjat amb caràcter previ a la interlocutòria judicial. 
D’altra banda, el jutge pot demanar a l’autoritat laboral 
que faciliti mediació entre les parts durant el període 
de consultes.

La informació de què es disposa sobre autoritzaci-
ons de mesures col·lectives i persones finalment afec-
tades és la que deriva de les interlocutòries trameses 
pels jutjats mercantils de Catalunya amb posterioritat 
a l’informe emès per l’autoritat laboral, i és la que es 
recull en el quadre informatiu que s’adjunta en annex. 
Es distingeix entre expedients d’extinció de contractes 
(acomiadament col·lectiu), expedients de mesures tem-
porals (suspensió de contractes i reducció temporal de 
jornada), i expedients de condicions de treball (modi-
ficació substancial de condicions de treball i trasllats 
col·lectius).

Pel que fa a les mediacions sol·licitades a l’autoritat la-
boral i assignades a inspectors de treball o efectuades 
per tècnics de la pròpia Direcció General, aquestes 
han estat 80 en els anys informats (a partir de l’any 
2006), de les quals 63 van finalitzar amb acord entre 
les parts, 13 sense acord, i 4 es classifiquen en «altres 
formes de finalització».

D’altra banda, un dels principals objectius del Govern 
és que la indústria recuperi la rellevància que havia 
tingut tradicionalment en el conjunt de l’economia ca-
talana. En aquest sentit, un dels instruments de reac-
tivació econòmica més significatius en la política in-
dustrial és el Programa de Reactivació Industrial, que 
forma part de l’Estratègia Industrial per a Catalunya, 
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implementada pel Departament d’Empresa i Ocupa-
ció a través de la Direcció General d’Indústria (DGI) 
i ACCIÓ.

El Programa de Reactivació Industrial té per objectiu 
mantenir i reactivar el teixit industrial i continuar im-
pulsant mesures per millorar la seva competitivitat a 
llarg termini.

Aquest programa crea i coordina les eines que han de 
servir per trobar sortida a empreses que passen per di-
ficultats i per facilitar la implantació d’empreses no-
ves. Contempla mecanismes concrets per a la captació 
de projectes d’inversió a Catalunya, l’impuls a la reem-
prenedoria industrial, i la detecció d’empreses en situ-
ació de risc o amb noves oportunitats.

També té l’objectiu de garantir la continuïtat (total o 
parcial) de l’activitat i dels llocs de treball de les em-
preses que entren en situació de concurs de creditors. 
La DGI treballa amb els diferents agents implicats 
(empreses, jutjats, administradors concursals, inver-
sors), de manera conjunta i amb la màxima celeritat, 
per evitar el deteriorament de l’activitat productiva de 
l’empresa en concurs i assegurar el seu futur.

En aquest sentit, la DGI, de forma concertada amb els 
Jutjats del Mercantil de Catalunya i amb els adminis-
tradors concursals, va endegar l’any 2013 una iniciati-
va consistent en donar la màxima publicitat i difusió a 
les oportunitats de compra d’unitats productives d’em-
preses industrials que mantenen la seva activitat i que 
estan en situació de concurs de creditors. L’objectiu és 
el de facilitar la transmissió per mantenir el teixit in-
dustrial.

En aquest temps, la venda d’unitats productives d’em-
preses en situació concursal ha demostrat ser un me-
canisme molt eficaç per assegurar la continuïtat de 
l’activitat productiva i per preservar els llocs de treball 
en risc. Aquesta col·laboració entre la DGI i els jutjats 
mercantils ha aconseguit, en els últims dos anys, evi-
tar el tancament de 129 empreses i ha garantit 3.819 
llocs de treball.

Barcelona, 5 de juny de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes de la reducció de l’import 
dels ajuts coneguts com a «diners de but-
xaca»
Tram. 314-19967/10

Resposta del Govern
Reg. 118819 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-19967/10 us 
informo que en el nou model de participació de les 
persones beneficiàries en el finançament de les pres-
tacions de servei no gratuïtes que estableix l’Ordre 
BSF/130/2014, s’ha homogeneïtzat la quantitat míni-
ma garantida per a despeses personals per a tots els col-
lectius que gaudeixen de serveis similars establerts en 
la cartera de serveis.

La Resolució de 3 de juliol de 2012, de la Secretaria 
d’Estat de Serveis Socials i Igualtat, por la que se pu-
blica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia para 
la mejora del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia va establir per a les persones usuàries de 
serveis d’atenció residencial una quantitat mínima per 
a despeses personals del 19% de l’IPREM (Indicador 
Público de Renta de Efectos Múltiple).

La mateixa Resolució també va establir que si una Co-
munitat Autònoma utilitza un altre indicador que su-
posi una condició més avantatjosa per als beneficiaris, 
el finançament addicional anirà a càrrec d’aquesta Co-
munitat Autònoma.

Tot i aquesta penalització per part de l’Estat, a Catalu-
nya, per adaptar-ho a la realitat del nostre país, es va 
prendre la decisió d’establir la quantitat mínima ga-
rantida en el 20% de l’Indicador de Renda de Suficièn-
cia de Catalunya.

A la pràctica, això suposa que a Catalunya, les per-
sones usuàries de serveis residencials disposen com 
a mínim de 132,8 euros mensuals per despeses per-
sonals, mentre que la legislació estatal estableix un 
mínim per a les mateixes despeses de 101,8 euros. És 
a dir, que a Catalunya, les persones disposaven d’un 
30% més de recursos que en altres territoris.

Tot i això, quan es va posar en marxa el nou model, 
es va detectar que hi havia determinats col·lectius que 
amb aquestes quantitats no podien desenvolupar la se-
va autonomia personal.

Per aquest motiu, amb la Llei de mesures que acom-
panya els pressupostos de 2015, es va determinar, en 
el sector dels discapacitats físics, retornar a la situa-
ció anterior, és a dir, a una quantitat mínima garantida 
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del 30% de l’IRSC (199,19 €/mensual). De fet, aquesta 
mesura no havia afectat a ningú de manera negativa, 
perquè no s’havia produït cap revisió d’expedient.

Igualment, es va pactar amb el sector de treballar con-
juntament la revisió d’aquests diners de butxaca mit-
jançant un grup de treball. Així, ens hem reunit amb 
entitats del sector (ECOM, DINCAT, COCARMI i 
FEPCAT) per iniciar aquesta revisió.

La nova ordre de copagament ha modificat en positiu 
els següents percentatges de diners de butxaca:

– Servei de llar-residència per a persones amb disca-
pacitat intel·lectual: del 40 al 50%.

– Llar-residència per a persones amb problemàtica so-
cial derivada de malaltia mental: del 40% al 50%.

– Llar amb suport per a persones amb problemàtica 
social derivada de malaltia mental: del 70 al 75%.

Barcelona, 9 de juny de 2015

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures del Pla de treball del Con-
sell de Relacions Laborals per al 2015 per a 
incorporar al mercat laboral persones amb 
capacitat intel·lectual límit
Tram. 314-20013/10

Resposta del Govern
Reg. 118822 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-20013/10 us 
informo del següent:

El Consell de Relacions Laborals, creat per la Llei 
1/2007, de 5 de juny, és un òrgan col·legiat que consti-
tueix un espai estable de diàleg i concertació social i 
l’òrgan de participació institucional en matèria de rela-
cions laborals a Catalunya. Està integrat per les orga-
nitzacions sindicals i empresarials més representatives 
de Catalunya i l’Administració de la Generalitat.

Les seves funcions essencials són l’impuls del diàleg 
i la participació i millora de la negociació col·lectiva 
catalana mitjançant recomanacions en matèria de re-
lacions laborals.

En conseqüència, si bé tracta matèries que tangenci-
alment poden afavorir col·lectius amb dificultats, no 
té competències per a establir mesures d’incorporació 
al mercat de treball de persones amb capacitat intel-

lectual límit i, per tant, el seu pla de treball per a l’any 
2015 no conté mesures d’aquestes característiques.

Així doncs, el Consell, com a òrgan col·legiat, dóna su-
port a la negociació col·lectiva i a la participació en el 
disseny de polítiques públiques exclusivament en l’àm-
bit de les relacions laborals, i no pot substituir les unitats 
administratives competents del Departament d’Empre-
sa i Ocupació ni d’altres departaments de la Generalitat 
de Catalunya.

Barcelona, 5 de juny de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el millorament de l’accessibilitat i la se-
guretat de l’estació de tren de Sant Feliu de 
Llobregat i sobre el soterrament de les vies
Tram. 314-20053/10

Resposta del Govern
Reg. 118976 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-20053/10 us 
informo del següent:

Actualment, el Govern de la Generalitat no té coneixe-
ment de cap programació del Ministeri de Foment de 
les obres de soterrament del corredor ferroviari d’Adif 
a Sant Feliu de Llobregat.

Amb relació a la millora de l’accessibilitat a l’estació, 
mitjançant la instal·lació de dos ascensors i l’adequació 
de la geometria de les andanes, el Ministeri de Foment 
té previst impulsar les obres enguany.

Barcelona, 10 de juny de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la destinació de la partida pressupos-
tària del 2014 per a la millora de la carretera 
B-204
Tram. 314-20054/10

Resposta del Govern
Reg. 118977 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-20054/10 us 
informo del següent:

Cal tenir en compte que els pressupostos són una pre-
visió que fa el Govern a l’inici de l’exercici. Tanma-
teix, sovint sorgeixen necessitats prioritàries que obli-
guen a reprogramar actuacions, com en el cas de l’obra 
de millora del ferm de la B-204.

Barcelona, 10 de juny de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import recaptat per l’impost sobre 
la provisió de continguts per part de pres-
tadors de serveis de comunicacions electrò-
niques
Tram. 314-20233/10

Resposta del Govern
Reg. 118690 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-20233/10 us 
informo del següent:

Mitjançant la Llei 15/2014, del 4 de desembre, es crea 
l’impost sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques, 
el qual va entrar en vigor l’endemà de la publicació de 
la Llei en el DOGC.

El Reglament, aprovat pel Govern el passat dia 2 de 
juny, estableix que la presentació de l’autoliquidació 
del tribut s’ha d’efectuar entre els dies 1 i 20 del mes 
següent al període impositiu corresponent, tenint en 
compte que el període impositiu és mensual i que l’im-
post es merita el primer dia de cada mes.

Atès que el termini d’autoliquidació es fixa en Regla-
ment, d’acord amb el que estableix la Llei 15/2014, l’im-
post resulta ja vigent i exigible. Així, conforme es van 
iniciant els successius períodes impositius i, per tant, 
meritant l’impost, es van acumulant les quotes merita-
des i pendents d’ingrés. Per a aquestes quotes –corres-
ponents a fets imposables meritats entre el 10 i el 31 de 
desembre de 2014 i per als corresponents als períodes 
impositius del primer semestre natural de l’any 2015– 
el Reglament ha previst en la seva disposició transitòria 
un període d’autoliquidació i ingrés que comprèn de l’1 
i 20 al juliol de 2015.

El primer període de pagament de l’impost correspo-
nent als fets imposables ja exigibles des del 10 de de-
sembre de 2014 i fins al 30 de juny del 2015, és el com-
près entre l’1 i el 20 de juliol d’aquest any.

Els períodes impositius posteriors s’han d’autoliquidar 
per mesos vençuts en els termes esmentats anterior-
ment.

Barcelona, 5 de juny de 2015

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les taxes universitàries
Tram. 310-00541/10

Anunci

Lorena vicioso Adria, del GP ICv-EUiA

Reg. 119138 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 15.06.2015

A la Mesa del Parlament

Lorena Vicioso Adria, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

Sobre les taxes universitàries

Palau del Parlament, 15 de juny de 2015

Lorena Vicioso Adria
Diputada GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el programa Sense ficció dedi-
cat al contraban
Tram. 310-00542/10

Anunci

Maurici Lucena i Betriu, del GP SOC

Reg. 119158 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 15.06.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del Govern amb relació al 
programa de TV3 Sense ficció sobre el contraban?

Palau del Parlament, 15 de juny de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el Consorci per a la Normalitza-
ció Lingüística
Tram. 310-00543/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del GP SOC

Reg. 119159 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 15.06.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb el 
Consorci per a la Normalització Lingüística?

Palau del Parlament, 15 de juny de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre el cas de diftèria detectat re-
centment i la política de vacunacions
Tram. 310-00544/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del GP CiU

Reg. 119182 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 15.06.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Quin és el capteniment del Govern en relació amb 
el cas de diftèria detectat recentment i la política de 
vacunacions?

Palau del Parlament, 15 de juny de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la interlocutòria del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya relativa al 
procés de preinscripció i matriculació esco-
lars
Tram. 310-00545/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del GP CiU

Reg. 119183 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 15.06.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina valoració fa la Consellera d’Ensenyament de la 
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya sobre el procés de preinscripció i matrícula?

Palau del Parlament, 15 de juny de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’impacte de l’activitat del Cir-
cuit de Barcelona-Catalunya
Tram. 310-00546/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del GP CiU

Reg. 119184 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 15.06.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, pre-

senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Com valora el Govern l’impacte de l’activitat del cir-
cuit de Barcelona-Catalunya?

Palau del Parlament, 15 de juny de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els menjadors escolars i la tem-
porada d’estiu
Tram. 310-00547/10

Anunci
Carina Mejías Sánchez, del GP C’s

Reg. 119194 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 15.06.2015

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presen-
ta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

–Sobre els menjadors escolars i la temporada d’estiu.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2015

Carina Mejías Sánchez
Portaveu GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el futur de la política econòmica 
de la Generalitat i la seva liquiditat
Tram. 310-00548/10

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del GP PPC

Reg. 119197 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 15.06.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Sobre el futur de la política económica de la Genera-
litat i la seva liquiditat.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2015

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu GP PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’obertura de noves delegacions 
a l’exterior
Tram. 310-00549/10

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del GP PPC

Reg. 119198 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 15.06.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Sobre l’obertura de noves delegacions a l’exterior.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2015

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu GP PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la política de vacunació
Tram. 310-00550/10

Anunci
Alba vergés i Bosch, del GP ERC

Reg. 119200 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 15.06.2015

A la Mesa del Parlament

Alba Vergés i Bosch, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
respecte la política de vacunació?

Palau del Parlament, 15 de juny de 2015

Alba Vergés i Bosch
Diputada GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’estació intermodal del Camp 
de Tarragona del Corredor Mediterrani
Tram. 310-00551/10

Anunci
Josep Andreu Domingo, del GP ERC

Reg. 119201 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 15.06.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Andreu Domingo, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment de la Generalitat sobre la im-
plantació de l’estació intermodal del Camp (Reus) del 
Corredor del Mediterrani?

Palau del Parlament, 15 de juny de 2015

Josep Andreu Domingo
Diputat GP ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre els fitxers policials amb base 
ideo lògica
Tram. 310-00552/10

Anunci
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 119203 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 15.06.2015

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 142 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Sobre fitxers policials amb base ideològica.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2015

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00316/10

Anunci
Albert Rivera Díaz, del GP C’s

Reg. 118810 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 15.06.2015

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
142 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina valoració fa el Molt Honorable President de la 
Generalitat de la situació política a Catalunya?

Palau del Parlament, 9 de juny de 2015

Albert Rivera Díaz
President GP C’s

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00317/10

Anunci
Joan Mena Arca, del GP ICv-EUiA

Reg. 119137 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 15.06.2015

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 142 
del Reglament del Parlament, formula la pregunta se-
güent al president de la Generalitat, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina és l’opinió del president de la Generalitat en 
relació a l’actual situació política?

Palau del Parlament, 15 de juny de 2015

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt GP ICV-EUiA

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00318/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del GP SOC

Reg. 119157 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 15.06.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
142 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del Molt Honorable Presi-
dent de la Generalitat en relació amb la situació polí-
tica actual?

Palau del Parlament, 15 de juny de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00319/10

Anunci
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 119163 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 15.06.2015

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 142 del Regla-
ment del Parlament, formula la pregunta següent al 
president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Quina opinió mereix al President de la Generalitat la 
situació política actual a Catalunya?

Palau del Parlament, 15 de juny de 2015

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00320/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del GP CiU

Reg. 119181 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 15.06.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 142 del Reglament del Parlament, formula la 
pregunta següent al president de la Generalitat, per tal 
que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en 
relació als darrers esdeveniments de l’actualitat polí-
tica?

Palau del Parlament, 15 de juny de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00321/10

Anunci
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del GP PPC

Reg. 119196 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 15.06.2015

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 142 del Reglament del 
Parlament, formula la pregunta següent al president de 
la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Què opina el Molt Honorable President de la Gene-
ralitat de l’actual situació política a Catalunya?

Palau del Parlament, 15 de juny de 2015

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez
Presidenta GP PPC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00322/10

Anunci
Marta Rovira i vergés, del GP ERC

Reg. 119199 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 15.06.2015

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 142 del Reglament del Parla-
ment, formula la pregunta següent al president de la 
Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en 
el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina valoració fa el President de la Generalitat dels 
darrers esdeveniments polítics succeïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 15 de juny de 2015

Marta Rovira i Vergés
Portaveu GP ERC
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3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge de morts en hospitals, 
residències i domicilis del 2010 al 2014
Tram. 314-20369/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del GP ICv-EUiA

Reg. 118699 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 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 parla-
mentari: 

1. Quin és el percentatge de morts hospitalàries, morts 
a residències i morts domiciliàries a Catalunya dels 
anys 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014?

2. En el cas de les morts hospitalàries dels anys 2010, 
2011, 2012, 2013 i 2014: 

– quantes han estat a serveis d’urgències?
– quantes a unitats d’intensius?
– quantes a cures pal·liatives?

3. En el cas de les morts domiciliaries dels anys 2010, 
2011, 2012, 2013 i 2014: en quants casos hi ha hagut 
una atenció per part dels equips PADES?

4. Quants equips de pal·liatius hospitalaris existeixen 
actualment? Quants hi havia l’any 2010?

5. Quina és la ràtio d’equips de PADES per nombre 
d’habitants actualment a Catalunya?

6. Quina és la ràtio de llits hospitalaris per milió d’ha-
bitants actualment a Catalunya?

Palau del Parlament, 8 de juny de 2015 

Marta Ribas Frías
Diputada GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inversions per als centres d’aten-
ció primària de Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 314-20370/10

Formulació
Marc Sanglas i Alcantarilla, juntament 

amb una altra diputada del GP ERC

Reg. 118712 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Alba Vergés i 
Bosch, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

El 2010 es va signar un Pacte municipal per la Salut 
del Vallès, en el qual van participar el Departament de 
Salut, l’Ajuntament de Terrassa i els proveïdors sanita-
ris de la ciutat en el qual es planificaven les necessitats 
de la ciutat pels propers 12 anys, entre les quals hi ha-
via la creació de dos nous CAP, l’ampliació d’un CAP 
existent i la redefinició del CAP Rambla. Es calculava 
que tot això costaria al voltant d’uns 10 M€ d’inversió.

Per això interessa saber a aquests diputats i al seu grup 
parlamentari: 

– En el llistat d’inversions del Departament de Salut 
o del CatSalut, hi consten aquests Centres d’Atenció 
Primària? Hi ha les cessions de sòl per part de l’Ajun-
tament per a aquestes construccions?

– Sobre aquests codis: Codi IAM, Codi Sepsis, Codi 
Can Brians, Codi Ictus, Codi Politrauma. Com se’n fa 
l’avaluació de si Mútua de Terrassa disposa dels mit-
jans necessaris per fer front a aquetes emergències 
sense deixar desatès els serveis ordinaris?

– Per què i quin document s’ha formulat per part de 
Mútua de Terrassa per tal que les urgències de Can 
Brians s’estiguin atenent a les urgències de Mútua de 
Terrassa?

Palau del Parlament, 8 de juny de 2015 

Marc Sanglas i Alcantarilla Alba Vergés i Bosch
Diputat GP ERC Diputada GP ERC 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el desplegament dels serveis especi-
alitzats en salut mental per a discapacitats 
intel·lectuals
Tram. 314-20371/10

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, juntament amb 

una altra diputada del GP ERC

Reg. 118713 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

A fi d’atendre la salut mental de les persones amb dis-
capacitat intel·lectual (DI) amb una millor qualitat, des 
de la Xarxa Normalitzada de Salut Mental, es va pro-
posar –i després d’amplis estudis i tenint present la de-
manda que els tècnics del sector de les persones amb 
discapacitat intel·lectual havien fet els darrers anys– la 
creació de serveis especialitzats de caire ambulatori 
semblants als centres de salut mental. Es tracta d’un 
tipus de recurs nou a l’Estat espanyol amb les seves 
característiques, que té com a propòsit final crear una 
metodologia de treball en la qual les dues xarxes (la de 
Benestar Social i Família i la de Salut) formin un con-
tínuum, de manera que la persona afectada i la seva 
família rebin la millor assistència i utilitzin el recurs 
més adequat en cada moment.

El Servei Especialitzat en Salut Mental per a Disca-
pacitats Intel·lectuals (SESM-DI) és un servei de ba-
se comunitària que forma part de la Xarxa Sanitària 
Pública que ofereix assistència ambulatòria especialit-
zada a les persones amb discapacitat intel·lectual que 
presenten algun trastorn mental. Està destinat a perso-
nes amb discapacitat intel·lectual i trastorn mental as-
sociat, les seves famílies i les institucions socials que 
se’n ocupen. Intervé tant en el suport local a les enti-
tats de la xarxa específica com tractant de manera in-
terdisciplinària al pacient i la seva família en el propi 
centre.

Està integrat per un equip interdisciplinari (psiquia-
tria, psicologia, treball social, infermeria i adminis-
tració) que actua per a la promoció de la salut i el 
tractament, l’atenció integral en col·laboració amb els 
professionals dels recursos que atenen a la persona i 
que ofereix serveis de diagnòstic i avaluació, tracta-
ment psicofarmacològic, psicoteràpia individual, gru-
pal i familiar, suport i orientació social, suport, for-
mació i orientació als professionals dels recursos de la 
xarxa. El criteri d’atenció és el domicili del centre de 

la xarxa de discapacitats intel·lectuals, si hi són atesos 
o el propi domicili.

Per tal de facilitar la gestió interdepartamental, ha un 
òrgan mixt entre el Departament de Salut i el Depar-
tament de Benestar Social i Família a cada regió sani-
tària on hi ha implantat el SESM-DI que estudia, va-
lora i decideix derivar cap a un recurs més adequat 
quan el cas ho demani, el Grup d’Estudi i Derivació 
(GED), que té com a objectius coordinar a cada regió 
sanitària l’estudi i l’avaluació de les necessitats de les 
persones amb DI que presenten trastorns mentals o de 
conducta; centralitzar les demandes, gestionar les llis-
tes d’espera i decidir els casos que s’han de derivar 
triant el recurs que calgui; promoure una connexió i 
comunicació adequades; establir les prioritats, d’acord 
amb les necessitats de cada persona usuària; conver-
tir-se en punt de referència per als professionals i els 
usuaris amb DI que necessitin atenció en salut mental; 
orientar l’Administració, proposant la millora d’alguns 
serveis o recomanant la creació de serveis necessaris i 
inexistents en la seva zona i fer el seguiment dels casos 
en els quals la utilització del recurs és temporal.

N’hi ha cinc de desplegats: els dos primers el 2003 
que, en principi, van néixer com a programa pilot, el 
SESM-DI de Tarragona (ubicat a Reus) i el de Costa de 
Ponent. Posteriorment, es van crear el 2006 el de Gi-
rona (dependent del Parc Hospitalari Martí i Julià de 
Salt) i el de Barcelona ciutat (dependent dels Serveis 
de Salut Mental de l’entitat Sant Joan de Déu) i més 
recentment el de les Terres de l’Ebre.

En la resta de regions i sectors sanitaris les persones 
amb discapacitat continuen ateses en els centres de 
salut mental de la xarxa pública sense diferenciació. 
Atès el volum de població amb discapacitat que pot 
necessitar els serveis d’un SESM-DI, és convenient de 
planificar un desplegament adequat proper a les neces-
sitats territorials tenint en compte la població diana.

Per tot això, interessa saber a aquests diputats i al seu 
grup parlamentari: 

1. Quina previsió té el Departament de Salut de des-
plegament dels SESM-DI arreu del territori ateses les 
persones amb discapacitat que hi ha a cada sector sa-
nitari? Amb quin calendari?

2. Quina previsió hi ha de desplegar el SESM-DI del 
Barcelonès Nord, previst al recinte Torribera, que hau-
ria de donar servei al sector sanitari del Barcelonès 
Nord i Maresme?

Palau del Parlament, 8 de juny de 2015 

Pere Aragonès i Garcia Alba Vergés i Bosch
Diputat GP ERC Diputada GP ERC 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment de mòduls de la sala de ve-
nipunció del barri de la Mina, de Sant Adrià 
del Besòs (Barcelonès)
Tram. 314-20372/10

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, juntament amb 

una altra diputada del GP ERC

Reg. 118714 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

1. Quina previsió té el Departament de Salut d’ampli-
ació de mòduls de la sala de venopunció al barri de la 
Mina de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) atès l’espai 
suficient en el recinte habilitat i la manca d’espai per 
dur a terme les tasques encomanades?

2. Ha previst el Departament de Salut que es dispensi 
metadona a la sala de venopunció al barri de la Mi-
na de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) per cobrir el 
termini de llista d’espera mentre les persones usuàries 
no inicien el tractament amb metadona al CAS? Quin 
personal seria necessari?

3. Quina previsió de llista d’espera per iniciar el trac-
tament de metadona al CAS del barri de la Mina de 
Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) hi ha?

4. Quina previsió té el Departament d’acabar el nou 
CAP de La Mina de Sant Adrià de Besòs (Barcelo-
nès)? S’estan complint els terminis?

Palau del Parlament, 8 de juny de 2015 

Pere Aragonès i Garcia Alba Vergés i Bosch
Diputat GP ERC Diputada GP ERC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de les indemnitzacions com-
pensatòries de muntanya pendents de pa-
gament als ramaders del Pirineu
Tram. 314-20373/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC

Reg. 118840 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 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 parlamen-
tari: 

– Quin és el total de diners pendents de pagar per part 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural en concepte d’indemnit-
zacions compensatòries de muntanya als ramaders del 
Pirineu?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2015 

Òscar Ordeig i Molist
Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data prevista per al pagament pen-
dent en concepte d’indemnitzacions com-
pensatòries de muntanya als ramaders del 
Pirineu
Tram. 314-20374/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC

Reg. 118841 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 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 parlamen-
tari: 
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– Quan es pagaran les ajudes pendents en conceptes 
d’indemnitzacions compensatòries de muntanya als 
ramaders del Pirineu?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2015 

Òscar Ordeig i Molist
Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la publicació del calendari de paga-
ment dels ajuts pendents al sector agrari i 
ramader de les Terres de Lleida, el Pirineu 
i Aran
Tram. 314-20375/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC

Reg. 118842 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 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 parlamen-
tari: 

– Quan es publicarà el calendari de pagament de les 
ajudes pendents del Govern al sector agrari i ramader, 
tal i com es va aprovar a la Moció 197/X del Parlament 
de Catalunya, sobre les Terres de Lleida, el Pirineu i 
Aran?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2015 

Òscar Ordeig i Molist
Diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els contractes de l’Agència Catalana de 
Consum amb l’empresa Iniciatives Event, SL
Tram. 314-20376/10

Formulació
Joan Mena Arca, del GP ICv-EUiA

Reg. 118844 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-

cles 141 i 144 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 parlamen-
tari: 

1) Quins contractes ha tingut l’Agència Catalana de 
Consum, durant els anys 2010-2015, amb l’empresa 
Iniciatives Event, SL?

2) Quina ha estat, de forma acumulada, la quantitat 
econòmica a què ascendeix?

3) Quin ha estat el motiu del contracte i el treball por-
tat a terme en cadascun dels mateixos?

4) Quina forma d’adjudicació ha estat utilitzada en ca-
da contracte?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2015 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contractes de l’Agència Catalana 
de Consum amb l’empresa Cenesepro, SL
Tram. 314-20377/10

Formulació
Joan Mena Arca, del GP ICv-EUiA

Reg. 118845 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 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 parlamen-
tari: 

1) Quins contractes ha tingut l’Agència Catalana de 
Consum, durant els anys 2010-2015, amb l’empresa 
Cenesepro, SL?

2) Quina ha estat, de forma acumulada, la quantitat 
econòmica a què ascendeix?

3) Quin ha estat el motiu del contracte i el treball por-
tat a terme en cadascun dels mateixos?

4) Quina forma d’adjudicació ha estat utilitzada en ca-
da contracte?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2015 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt GP ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contractes de l’Agència Catalana 
de Consum amb l’empresa Iniciatives la Sa-
leta, SL
Tram. 314-20378/10

Formulació
Joan Mena Arca, del GP ICv-EUiA

Reg. 118846 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 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 parlamen-
tari: 

1) Quins contractes ha tingut l’Agència Catalana de 
Consum, durant els anys 2010-2015, amb l’empresa 
Iniciatives la Saleta, SL?

2) Quina ha estat, de forma acumulada, la quantitat 
econòmica a què ascendeix?

3) Quin ha estat el motiu del contracte i el treball por-
tat a terme en cadascun dels mateixos?

4) Quina forma d’adjudicació ha estat utilitzada en ca-
da contracte?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2015 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt GP ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els estudis de l’impacte de la Llei de 
modificació de la Llei 2/1989, sobre centres 
recreatius turístics
Tram. 314-20379/10

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del GP ERC

Reg. 118851 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 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 parlamen-
tari: 

– S’han realitzat altres estudis de l’impacte de la llei 
de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, so-
bre centres recreatius turístics, i d’establiment de nor-
mes en matèria de tributació, comerç i joc sobre la re-
captació procedent dels tributs sobre joc posterior al 
que es va aportar en el projecte de llei?

– En cas afirmatiu, quins són els resultats?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2015 

Pere Aragonès i Garcia
Diputat GP ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les contractacions fetes amb relació 
al Pla director urbanístic del Centre Recrea-
tiu i Turístic BCN World
Tram. 314-20380/10

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del GP ERC

Reg. 118852 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 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 parlamen-
tari: 

– Quines són les contractacions realitzades en motiu 
de la redacció del PDU del CRT BCN World, amb 
nom de l’empresa contractada, objecte del contracte i 
import.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2015 

Pere Aragonès i Garcia
Diputat GP ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compromís de destinar l’1% del 
projecte BCN World a inversions socials
Tram. 314-20381/10

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del GP ERC

Reg. 118853 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 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 parlamen-
tari: 

– Quin és el desenvolupament del compromís de desti-
nar l’1% del projecte BCN World a inversions socials?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2015 

Pere Aragonès i Garcia
Diputat GP ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’origen del cas de diftèria detectat a 
la Garrotxa
Tram. 314-20382/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una 

altra diputada del GP SOC

Reg. 118855 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Núria Ventura Brusca, 
dipu tada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin ha estat l’origen del cas de diftèria detectat a la 
Garrotxa? Quines són les causes?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2015 

Núria Segú Ferré Núria Ventura Brusca
Diputada GP SOC Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre i el pronòstic de les perso-
nes afectades per diftèria a la Garrotxa
Tram. 314-20383/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una 

altra diputada del GP SOC

Reg. 118856 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Núria Ventura Brusca, 
dipu tada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin és el nombre i el pronòstic de les persones afec-
tades per diftèria a la comarca de la Garrotxa?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2015 

Núria Segú Ferré Núria Ventura Brusca
Diputada GP SOC Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els protocols activats en el cas d’un 
infant d’Olot afectat per diftèria
Tram. 314-20384/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una 

altra diputada del GP SOC

Reg. 118857 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Núria Ventura Brusca, 
dipu tada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quins protocols es van activar en el cas d’un infant 
d’Olot afectat per diftèria?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2015 

Núria Segú Ferré Núria Ventura Brusca
Diputada GP SOC Diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els mecanismes de supervisió per a ca-
sos de diftèria
Tram. 314-20385/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una 

altra diputada del GP SOC

Reg. 118858 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Núria Ventura Brusca, 
dipu tada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quins són els mecanismes de supervisió establerts 
per a casos sospitosos i/o diagnosticats de diftèria? 
Quines són les seves característiques?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2015 

Núria Segú Ferré Núria Ventura Brusca
Diputada GP SOC Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació i l’atenció donades a les 
famílies amb relació al cas d’un infant afec-
tat per diftèria
Tram. 314-20386/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una 

altra diputada del GP SOC

Reg. 118859 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Núria Ventura Brusca, 
dipu tada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quines accions d’informació i atenció a les famílies 
s’han endegat en relació al cas d’un infant afectat de 
diftèria?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2015 

Núria Segú Ferré Núria Ventura Brusca
Diputada GP SOC Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures adoptades per a descar-
tar nous casos de contagi de diftèria
Tram. 314-20387/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una 

altra diputada del GP SOC

Reg. 118860 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Núria Ventura Brusca, 
dipu tada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quines són les mesures concretes que ha dut a terme 
el Govern per descartar nous casos de contagi de dif-
tèria i a quantes persones ha afectat? Quins han estat 
els resultats? Quins controls de seguiment s’han dut a 
terme d’aquestes persones?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2015 

Núria Segú Ferré Núria Ventura Brusca
Diputada GP SOC Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions previstes amb relació al 
cas de diftèria de la Garrotxa
Tram. 314-20388/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una 

altra diputada del GP SOC

Reg. 118861 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Núria Ventura Brusca, 
dipu tada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quines noves accions preveu el Govern dur-ne a ter-
me en relació amb el cas de diftèria a la Garrotxa?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2015 

Núria Segú Ferré Núria Ventura Brusca
Diputada GP SOC Diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les campanyes informatives de vacu-
nacions
Tram. 314-20389/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una 

altra diputada del GP SOC

Reg. 118862 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Núria Ventura Brusca, 
dipu tada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quines campanyes informatives sobre vacunaci-
ons ha realitzat el Departament de Salut els darrers 
3 anys?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2015 

Núria Segú Ferré Núria Ventura Brusca
Diputada GP SOC Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dades de la població protegida per 
la vacunació sistemàtica els anys 2012, 2013 
i 2014
Tram. 314-20390/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una 

altra diputada del GP SOC

Reg. 118863 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Núria Ventura Brusca, 
dipu tada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quines són les dades de població protegida per va-
cunes sistemàtiques els anys 2012, 2013 i 2014, de-
tallant el percentatge de la cobertura per cadascuna 

d’elles i el període de vacunació de cadascuna, total i 
desglossat per regions sanitàries?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2015 

Núria Segú Ferré Núria Ventura Brusca
Diputada GP SOC Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les campanyes preventives amb rela-
ció a l’extensió d’un corrent antivacunes
Tram. 314-20391/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una 

altra diputada del GP SOC

Reg. 118864 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Núria Ventura Brusca, 
dipu tada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quines campanyes preventives ha realitzat el Depar-
tament de Salut en relació a l’extensió d’un corrent an-
tivacunes? Quines pensa desenvolupar?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2015 

Núria Segú Ferré Núria Ventura Brusca
Diputada GP SOC Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures de protecció de la se-
guretat i l’interès del menors els pares dels 
quals es neguen a vacunar-los
Tram. 314-20392/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una 

altra diputada del GP SOC

Reg. 118865 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Núria Ventura Brusca, 
dipu tada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quines mesures ha emprès el Govern per a protegir 
la seguretat i l’interès dels menors en els casos en què 
els seus pares es neguen a vacunar-los?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2015 

Núria Segú Ferré Núria Ventura Brusca
Diputada GP SOC Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment de consultes als centres 
d’atenció primària amb relació a la vacu-
nació
Tram. 314-20393/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una 

altra diputada del GP SOC

Reg. 118866 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Núria Ventura Brusca, 
dipu tada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– S’ha detectat un augment de consultes en els centres 
d’atenció primària en relació a la vacunació? En quins 
centres, en quin nombre i amb quin perfil poblacional 
(sexe, edat, etc.)?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2015 

Núria Segú Ferré Núria Ventura Brusca
Diputada GP SOC Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de vacunes i el seu caràc-
ter d’aplicació voluntària
Tram. 314-20394/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una 

altra diputada del GP SOC

Reg. 118867 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Núria Ventura Brusca, 
dipu tada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin és el capteniment del Govern en relació al ca-
lendari vacunal i al seu caràcter voluntari? Creu que 
s’hauria de modificar? Quines accions ha emprès en 
aquest sentit?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2015 

Núria Segú Ferré Núria Ventura Brusca
Diputada GP SOC Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les recomanacions fetes a les escoles, 
els casals d’estiu i les cases de colònies per 
a evitar nous casos de contagi de diftèria
Tram. 314-20395/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una 

altra diputada del GP SOC

Reg. 118868 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Núria Ventura Brusca, 
dipu tada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 
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– Quines recomanacions i per quina via ha fet el Go-
vern a les escoles, casals estiu i cases de colònies, per 
evitar nous casos de contagi de diftèria?

Palau del Parlament, 10 de juny de 2015 

Núria Segú Ferré Núria Ventura Brusca
Diputada GP SOC Diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació dels Estatuts del Museu 
d’Art Contemporani de Barcelona
Tram. 314-20396/10

Formulació
Dolors Camats i Luis, del GP ICv-EUiA

Reg. 119068 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.06.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

En relació a l’aprovació per part del Govern dels nous 
Estatuts del Consorci del MACBA, pocs dies després 
de la dimissió de Bartomeu Marí per la polèmica en-
cetada arran de l’exposició «La Bèstia i el Sobirà», a 
partir dels quals s’atribueix al consorci caràcter local

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1) Si el MACBA, segons el propi Pla de Museus pre-
sentat pel conseller Mascarell, havia de ser un museu 
de caràcter nacional i centre del que en aquell Pla es 
deia «Constel·lació MACBA», quins arguments porten 
a la Generalitat a no mantenir el seu pes dins el Con-
sorci o augmentar-lo?

2) Com creu el conseller que ha de ser exigible al 
MACBA una tasca de major lligam territorial amb la 
resta de Catalunya si la major part dels recursos que 
s’hi destinen provenen del pressupost municipal?

3) Segons el Govern, la modificació dels estatuts no 
hagués estat una bona ocasió per modificar el model 
de govern del MACBA incorporant-hi el sector de les 
arts visuals?

4) Amb els nous estatuts es reforcen els poders de la 
Gerència del museu. Aquests poders van en detriment 
dels que ha de tenir el nou o la nova directora artística? 
A què respon aquest canvi?

5) Té alguna relació la polèmica generada en relació 
«La Bèstia i el Sobirà» amb les tensions que pot haver 
suposat la nova estructura de poder dins el Consorci 
del MACBA?

6) Té coneixement la Conselleria de si hi varen haver 
pressions sobre la direcció del museu per part de la 
resta d’institucions que formen el consorci, Ministeri, 
Ajuntament o Fundació Macba?

7) Quina intervenció va tenir el Departament en aquest 
assumpte?

Palau del Parlament, 11 de juny de 2015 

Dolors Camats i Luis
Portaveu GP ICV-EUiA
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