
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el futur del Centre Recreatiu 
Turístic de Vila-seca i Salou i el projecte BCN World
310-00010/11
Substanciació 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’informe de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya amb relació a la gestió de l’empresa concessionària d’Aigües Ter Llobregat
310-00011/11
Substanciació 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la concessió de la gestió d’Ai-
gües Ter Llobregat
310-00012/11
Substanciació 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de transport
310-00013/11
Substanciació 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els mitjans de comunicació
310-00014/11
Substanciació 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el paper dels regadius davant 
els reptes que planteja el canvi climàtic al sector agrari
310-00015/11
Substanciació 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els motius pels quals no es 
pot fer en català l’examen d’accés a l’advocacia
310-00016/11
Substanciació 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la Llei orgànica 4/2015, de 
protecció de la seguretat ciutadana
310-00017/11
Substanciació 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el manteniment de la xarxa 
ferroviària que administra l’empresa pública de l’Estat Adif
310-00018/11
Substanciació 32

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el man-
teniment de l’acció exterior malgrat la suspensió del Tribunal Constitucional i sobre la 
judicialització de la política
317-00007/11
Substanciació 32

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el desple-
gament operatiu i la dotació pressupostària del Pla de protecció internacional a Cata-
lunya i sobre les mesures per a rebre els refugiats
317-00008/11
Substanciació 32
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la conve-
niència de mantenir Josep Antoni Rosell en un càrrec públic
317-00009/11
Substanciació 32

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el mante-
niment de Josep Antoni Rosell en un càrrec públic i sobre la garantia de transparència 
de l’acció del Govern
317-00010/11
Substanciació 33

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l’acatament 
de la suspensió pel Tribunal Constitucional d’algunes de les competències del Departa-
ment d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència
317-00011/11
Substanciació 33

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la roda de 
contactes amb els grups parlamentaris
317-00012/11
Substanciació 33

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possible separació cautelar del càr-
rec del director general d’Infraestructures de Catalunya
314-00001/11
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes davant els 
expedients de regulació d’ocupació i les deslocalitzacions
314-00240/11
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a fer front a la crisi 
del Grup Volkswagen a la planta de Martorell (Baix Llobregat)
314-00241/11
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a reforçar el Servei 
d’Ocupació de Catalunya
314-00243/11
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a integrar les interven-
cions dels serveis de salut, socials i educatius dels infants i els adolescents en situació 
de risc i vulnerabilitat
314-00262/11
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de protecció adoptades a 
la Residència Ribera de Sió, d’Agramunt (Urgell), el 2 de novembre de 2015
314-00273/11
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols de seguretat, els permisos 
i la darrera inspecció de la Residència Ribera de Sió, d’Agramunt (Urgell)
314-00274/11
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el plantejament de traslladar a una altra 
estança els residents de la Residència Ribera de Sió, d’Agramunt (Urgell), que dormien 
a la planta baixa el 2 de novembre de 2015
314-00278/11
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors que hi havia 
a la Residència Ribera de Sió, d’Agramunt (Urgell), el 2 de novembre de 2015 a la nit
314-00279/11
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la suspensió de l’auto-
nomia de gestió del Consorci Sanitari del Maresme
314-00320/11
Resposta del Govern 39
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps de suspensió de l’autonomia 
de gestió del Consorci Sanitari del Maresme
314-00321/11
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre els ajuts atorgats a famí-
lies amb infants a càrrec i rendes baixes per al pagament de l’habitatge del 2013 ençà
314-00345/11
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges adjudicats 
a famílies amb menors a càrrec afectades per la pèrdua de l’habitatge del 2013 ençà
314-00346/11
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els possibles beneficiaris del pla Ga-
rantia Juvenil
314-00394/11
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ofertes de formació o treball del 
Sistema de Garantia Juvenil
314-00395/11
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el perfil dels inscrits en el Sistema de 
Garantia Juvenil
314-00396/11
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inscrits en el Sistema de 
Garantia Juvenil
314-00397/11
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera dels inscrits en el 
Sistema de Garantia Juvenil per a rebre una oferta de formació o de treball
314-00398/11
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents contractats per a assessorar 
sobre el Sistema de Garantia Juvenil
314-00399/11
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos destinats a gestionar l’apli-
cació del Sistema de Garantia Juvenil
314-00400/11
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de rebuig d’inscripcions al 
Sistema de Garantia Juvenil
314-00401/11
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament reglamentari de la Llei 
11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals 
i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
314-00402/11
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment del nombre d’habitatges de 
lloguer del parc públic de la Generalitat el 2015
314-00442/11
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ajuts atorgats per a pa-
gar el lloguer dels habitatges del parc públic gestionat per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya el 2015
314-00443/11
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment del nombre de persones 
ateses per Ofideute el 2015
314-00444/11
Resposta del Govern 46
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de famílies que han rebut 
ajuts per a pagar el lloguer el 2015
314-00445/11
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment d’habitatges subvencionats 
perquè siguin rehabilitats el 2015
314-00446/11
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges que han rebut 
ajuts per a instal·lar ascensors a Barcelona, a l’àrea metropolitana de Barcelona, al Camp 
de Tarragona, a les Terres de l’Ebre, a Girona i a Lleida
314-00447/11
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges públics que 
han estat rehabilitats el 2015
314-00448/11
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes de lloguer 
social signats el 2015
314-00449/11
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració de l’inventari i el catàleg 
de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics
314-00451/11
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació econòmica de la Llei 24/2015, 
de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica
314-00453/11
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds d’ajuts per al pa-
gament del lloguer que s’han presentat des de l’entrada en vigor de la Llei 24/2015, de me-
sures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
314-00454/11
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de convenis per al reallotja-
ment signats amb els ajuntaments des de l’entrada en vigor de la Llei 24/2015, de mesu-
res urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
314-00455/11
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges que ha transferit 
als ajuntaments per a incorporar-los al Fons d’habitatges de lloguer
314-00456/11
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges que ha trans-
ferit als ajuntaments per a atendre necessitats de reallotjament
314-00458/11
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de pagament als funcionaris de 
les quantitats deduïdes de les pagues extres
314-00555/11
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cuidadors que hi havia a 
la Residència Ribera del Sió, d’Agramunt (Urgell), el 2 de novembre de 2015
314-00660/11
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions a la Residència Ribera 
del Sió, d’Agramunt (Urgell)
314-00663/11
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges de l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya a Constantí (Tarragonès)
314-00671/11
Resposta del Govern 53
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat dels d’habitatges de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya a Constantí (Tarragonès)
314-00672/11
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment dels edificis on hi ha 
els pisos de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a Constantí (Tarragonès)
314-00673/11
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació dels habitatges dels carrers 
de Prat de la Riba i de Jaume II de Constantí (Tarragonès) ocupats il·legalment
314-00674/11
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament dels honoraris per l’exer-
cici del torn d’ofici
314-01269/11
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos destinats a la formació 
d’advocats per a la implantació de l’expedient judicial electrònic
314-01270/11
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos destinats als jutjats civils 
per a la implantació de l’expedient judicial electrònic
314-01271/11
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació de l’expedient judicial 
electrònic en la jurisdicció social
314-01272/11
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos destinats als jutjats socials 
per a la implantació de l’expedient judicial electrònic
314-01273/11
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió la implantació de l’expedient 
judicial electrònic en la jurisdicció contenciosa administrativa
314-01274/11
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos destinats als jutjats con-
tenciosos administratius per a la implantació de l’expedient judicial electrònic
314-01275/11
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació de l’expedient judicial 
electrònic en la jurisdicció penal
314-01276/11
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforçament dels jutjats penals de 
resultes de la reforma de la Llei d’enjudiciament criminal
314-01277/11
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió la implantació de l’expedient 
judicial electrònic en la jurisdicció civil
314-01278/11
Resposta del Govern 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes de l’acord estatal de recu-
peració de drets laborals signat entre els sindicats i el Ministeri de Justícia
314-01279/11
Resposta del Govern 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el funcionament de la plataforma 
e-justícia
314-01358/11
Resposta del Govern 62
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el futur del Centre Recreatiu 
Turístic de Vila-seca i Salou i el projecte BCN World
310-00010/11
Anunci: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’informe de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya amb relació a la gestió de l’empresa concessionària d’Aigües Ter Llobregat
310-00011/11
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la concessió de la gestió d’Ai-
gües Ter Llobregat
310-00012/11
Anunci: Josep Enric Millo i Rocher, del GP PPC 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de transport
310-00013/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els mitjans de comunicació
310-00014/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el paper dels regadius davant 
els reptes que planteja el canvi climàtic al sector agrari
310-00015/11
Anunci: Jordi Turull i Negre, juntament amb una altra diputada del GP JS 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els motius pels quals no es 
pot fer en català l’examen d’accés a l’advocacia
310-00016/11
Anunci: Jordi Turull i Negre, juntament amb una altra diputada del GP JS 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la Llei orgànica 4/2015, de 
protecció de la seguretat ciutadana
310-00017/11
Anunci: Mireia Boya e Busquet, juntament amb una altra diputada del GP CUP-CC 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el manteniment de la xarxa 
ferroviària que administra l’empresa pública de l’Estat Adif
310-00018/11
Anunci: Jordi Turull i Negre, juntament amb una altra diputada del GP JS 66

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situa-
ció política
317-00007/11
Anunci: Inés Arrimadas García, del GP C’s 67

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
política i social
317-00008/11
Anunci: Mireia Boya e Busquet, del GP CUP-CC 67

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situa-
ció política
317-00009/11
Anunci: Josep Lluís Franco Rabell, del GP CSP 68

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situa-
ció política
317-00010/11
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC 68

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situa-
ció política
317-00011/11
Anunci: Xavier García Albiol, del GP PPC 68

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
317-00012/11
Anunci: Jordi Turull i Negre, juntament amb una altra diputada del GP JS 69
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3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d’incloure nous 
criteris socials per a l’accés a la renda mínima d’inserció
311-00007/11
Anunci: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 69

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els requisits que preveu 
incloure per a l’accés a la renda mínima d’inserció
311-00008/11
Anunci: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 69

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les obligacions socials bà-
siques per a accedir a la renda mínima d’inserció
311-00009/11
Anunci: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la quantitat prevista per a 
la renda mínima d’inserció en els pressupostos del 2016
311-00010/11
Anunci: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de beneficiaris 
de la renda mínima d’inserció que té previst incrementar amb l’ampliació del pressu-
post per al 2016
311-00011/11
Anunci: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de beneficiaris 
de la renda mínima d’inserció que n’han quedat exclosos el 2014 i el 2015
311-00012/11
Anunci: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sol·licituds 
d’indemnitzacions per a dones víctimes de la violència masclista registrades el 2015
311-00050/11
Anunci: Carmen de Rivera i Pla, del GP C’s 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost per a l’Administra-
ció de la resolució d’un contracte amb Acciona per causa imputable a la concessionària
311-00067/11
Anunci: Marina Bravo Sobrino, del GP C’s 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’impacte en la factura de 
l’aigua de les despeses improcedents incloses en el cost de gestió
311-00068/11
Anunci: Marina Bravo Sobrino, del GP C’s 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d’iniciar la reso-
lució d’un contracte amb Acciona per causa imputable a la concessionària
311-00069/11
Anunci: Marina Bravo Sobrino, del GP C’s 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes per 
a la subsistència de les farmàcies en situació de viabilitat econòmica compromesa
311-00074/11
Anunci: David Mejía Ayra, del GP C’s 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estat del Pla de desen-
volupament urbanístic amb relació al Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou
311-00077/11
Anunci: Joan García González, del GP C’s 73

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els tràmits pendents d’exe-
cució amb relació al Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou
311-00078/11
Anunci: Joan García González, del GP C’s 74

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari previst per a la 
finalització del projecte del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou
311-00079/11
Anunci: Joan García González, del GP C’s 74

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les empreses i els inver-
sors amb què negocia per a l’adjudicació de llicències amb relació al Centre Recreatiu 
i Turístic de Vila-seca i Salou
311-00080/11
Anunci: Joan García González, del GP C’s 74
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a evitar la 
deslocalització d’empreses cap a altres llocs de l’Estat
311-00081/11
Anunci: Joan García González, del GP C’s 75

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment del principi de 
presència equilibrada d’homes i dones en els nomenaments i les designacions dels càr-
recs de responsabilitat de la Generalitat
314-02158/11
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP SOC 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els percentatges i les xifres absolu-
tes de presència de dones i homes en els consells i òrgans de govern de la Generalitat
314-02159/11
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP SOC 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’aplicar la representació 
paritària als òrgans col·legiats de la Generalitat en compliment de la Llei 17/2015, d’i-
gualtat efectiva de dones i homes
314-02160/11
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP SOC 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament de la Llei 17/2015, 
d’igualtat efectiva de dones i homes
314-02161/11
Formulació: Marta Moreta Rovira, del GP SOC 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament dels ajuts de la política 
agrícola comuna del 2015 als agricultors i ramaders de Lleida que tenen parcel·les a 
Catalunya i a Aragó
314-02162/11
Formulació: Marisa Xandri Pujol, del GP PPC 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions que es duen a terme per a 
gestionar les dejeccions ramaderes
314-02163/11
Formulació: Marisa Xandri Pujol, del GP PPC 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les explotacions ramaderes a les quals 
s’han fet diagnosis de les dejeccions ramaderes en data del 31 de gener de 2016
314-02164/11
Formulació: Marisa Xandri Pujol, del GP PPC 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de beques de 
menjador en el període 2012-2016
314-02165/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beques de menjador 
atorgades en el període 2012-2016
314-02166/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beques de menjador ator-
gades en el període 2012-2016 que van cobrir tot el cost del menjador
314-02167/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la despesa en beques de 
menjador del període 2013-2016
314-02168/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de línies de P3 públiques 
que es preveu de tancar el curs 2016-2017
314-02169/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de primer d’edu-
cació secundària obligatòria per al curs 2016-2017
314-02170/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de dèficit de places de pri-
mer d’educació secundària obligatòria per al curs 2016-2017
314-02171/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 80
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la solució als problemes de dèficit de 
places de primer d’educació secundària obligatòria per al curs 2016-2017
314-02172/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació de l’Institut Can Planas, de 
Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
314-02173/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de l’Institut Escola Serra 
de Miralles, de Tordera (Maresme)
314-02174/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mòduls prefabricats que hi haurà 
als centres educatius el curs 2016-2017
314-02175/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció de mòduls prefabricats 
d’escoles i instituts
314-02176/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que estudien en 
mòduls prefabricats
314-02177/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’estudis que valorin l’im-
pacte i els efectes de l’horari compactat als instituts
314-02178/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’instituts amb horari com-
pactat
314-02179/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar el nombre 
d’instituts amb horari compactat el curs 2016-2017
314-02180/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de pagar els premis de fi-
delitat als docents que els van sol·licitar abans del 13 d’abril de 2012
314-02181/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la constitució d’una mesa tripartida 
per a l’ensenyament concertat
314-02182/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la devolució de les pagues extres re-
tingudes el 2012, el 2013 i el 2014 als docents de les escoles concertades
314-02183/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de retornar les pagues re-
tingudes als docents de l’ensenyament concertat
314-02184/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actualització de les plantilles concer-
tades a l’educació secundària
314-02185/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retirada de concerts una vegada 
iniciat el curs 2015-2016
314-02186/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar el nombre de 
cicles de formació professional concertats
314-02187/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 86
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar el nombre de 
centres de formació professional concertats
314-02188/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar el nombre de 
línies de batxillerat concertades
314-02189/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres privats amb línies de bat-
xillerat concertades
314-02190/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants amb necessitats 
educatives específiques escolaritzats en col·legis concertats
314-02191/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns de centres peni-
tenciaris que han rebut tractament contra el virus de l’hepatitis C
314-02192/11
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CSP 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase de construcció de les promoci-
ons d’habitatges de protecció oficial de l’Institut Català del Sòl a Barcelona
314-02193/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions d’habitatges de pro-
tecció oficial de l’Institut Català del Sòl que s’han iniciat del 2011 ençà
314-02194/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions d’habitatges de pro-
tecció oficial de la Generalitat que s’han acabat del 2012 ençà
314-02195/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges de protecció oficial de 
la Generalitat a Barcelona que són buits
314-02196/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions d’habitatges de pro-
tecció oficial de l’Institut Català del Sòl a Barcelona a les quals han atorgat la llicència 
d’obres del 2011 ençà
314-02197/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de plantes dessalinitzado-
res que vol construir
314-02198/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats als comerços de 
Barcelona
314-02199/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques fetes per 
les administracions i altres ens a la Fira 2000
314-02200/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les places de formació professional i 
de programes de qualificació professional inicial a Barcelona el curs 2015-2016
314-02201/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques fetes per 
les administracions i altres ens a la Fira de Barcelona
314-02202/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 93
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques d’habitatge en el 
període 2011-2015
314-02203/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressu-
postades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques adreçades a la gent 
gran en el període 2011-2015
314-02204/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats i els equipaments cultu-
rals de Barcelona finançats el 2015 i la previsió per al 2016
314-02205/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els trasllats d’estrangers a Barcelona 
que ha dut a terme el Govern de l’Estat el 2015
314-02206/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació pressupostària per al finan-
çament de les escoles d’adults a Barcelona el 2015 i la previsió per al 2016
314-02207/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la promoció de Barcelona com a des-
tinació turística en el període 2010-2015
314-02208/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat i liquidat de l’apor-
tació a l’Ajuntament de Barcelona en concepte de despeses de capitalitat, subsidiarietat 
i suplència en el període 2011-2015
314-02209/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica per al finança-
ment de les escoles de música de Barcelona el 2015 i la previsió per al 2016
314-02210/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’endeutament financer de l’Institut Ca-
talà del Sòl i de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per la promoció i la construcció 
d’habitatges a Barcelona en el període 2011-2014
314-02211/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb l’Ajuntament de Barcelona 
i els seus organismes autònoms en data del 31 de desembre de 2015
314-02212/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona en data del 31 de desembre de 2015
314-02213/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients i les sancions a comer-
ços de Barcelona en el període 2009-2015
314-02214/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat i liquidat per a la 
construcció d’equipaments socials a Barcelona en el període 2011-2015
314-02215/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats a projectes d’empre-
nedors a Barcelona en el període 2009-2015
314-02216/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients de regulació 
d’ocupació presentats a Barcelona en el període 2009-2015
314-02217/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 99
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de construir nous ecoparcs
314-02218/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les expropiacions iniciades o en procés 
de tràmit a Barcelona i sobre la previsió de costos per al 2014 i el 2015
314-02219/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estació Ernest Lluch de la línia 5 del 
metro
314-02220/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques d’educació en el 
període 2011-2015
314-02221/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les finques de la Generalitat cedides a 
l’Ajuntament de Barcelona en el període 2011-2015
314-02222/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les finques de l’Ajuntament de Barce-
lona cedides a la Generalitat en el període 2011-2015
314-02223/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques adreçades a les 
famílies en el període 2012-2015
314-02224/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex de fracàs escolar a Barcelona 
el curs 2014-2015
314-02225/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques a Fira de 
Barcelona en el període 2009-2015
314-02226/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de formació d’adults 
de Barcelona per al curs 2015-2016
314-02227/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressu-
postades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques adreçades a perso-
nes amb discapacitat en el període 2011-2015
314-02228/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis de col·laboració signats 
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consorci de l’Habitatge de Barcelona
314-02229/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de foment dels 
drets civils en el període 2011-2015
314-02230/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de construcció  
i posada en marxa de les residències i dels centres de dia a Barcelona en el període 
2011-2015
314-02231/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressu-
postades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de promoció i difusió 
de la cultura en el període 2011-2015
314-02232/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 105
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres d’urgències 
d’atenció primària de Barcelona
314-02233/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres residencials d’acció edu-
cativa en funcionament a Barcelona
314-02234/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dates d’inici i finalització de la pro-
moció de l’Institut Català del Sòl a la Colònia Castells, de Barcelona
314-02235/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de la cua de maniobres de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a la plaça de Catalunya de Barcelona
314-02236/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import transferit a l’Ajuntament de 
Barcelona per al finançament dels serveis socials bàsics
314-02237/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contaminació acústica a l’àrea me-
tropolitana de Barcelona el 2015
314-02238/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els nivells de diòxid de carboni a l’àrea 
metropolitana de Barcelona el 2015
314-02239/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica als consorcis 
d’educació, d’habitatge, de serveis socials i sanitari i a l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona el 2015
314-02240/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consum d’aigua a Barcelona durant 
el 2015
314-02241/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat de les opera-
cions de compravenda de solars, locals i edificis fetes amb l’Ajuntament de Barcelona 
en el període 2011-2015
314-02242/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les emissions de contaminants a l’at-
mosfera a Barcelona el 2015
314-02243/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’acolliment d’infants a 
Barcelona i sobre els menors que hi són acollits
314-02244/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a l’acabament 
de les obres i la posada en funcionament del centre de preventius de la Zona Franca 
de Barcelona i la previsió per al tancament de la presó Model
314-02245/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos del cànon de disposició 
de residus en el període 2011-2015
314-02246/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica al Circuit de 
Catalunya el 2015
314-02247/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 112
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contaminació lluminosa a l’àrea me-
tropolitana de Barcelona el 2015
314-02248/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de construcció de l’Escola 
Congrés-Indians, de Barcelona
314-02249/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés tributari derivat del cànon de 
l’aigua a Barcelona en el període 2011-2015
314-02250/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’atenció primària de Bar-
celona
314-02251/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords amb l’Ajuntament de Bar-
celona en el marc de Barcelona Creixement del 2012 ençà
314-02252/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que no van ob-
tenir la graduació en educació secundària obligatòria a Barcelona el curs 2014-2015
314-02253/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions per a fer front als can-
vis del calendari escolar del curs 2015-2016
314-02254/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de construcció de l’Escola 
La Maquinista, de Barcelona
314-02255/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’atenció primària conti-
nuada de Barcelona
314-02256/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de construcció de l’Escola 
Can Fabra, de Barcelona
314-02257/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que s’han donat 
de baixa als centres educatius de Barcelona el curs 2015-2016
314-02258/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió feta al barri del Carmel, de 
Barcelona, en forma de transferències corrents o pagaments d’obres a l’Agència de 
Promoció del Carmel i Entorns el 2015
314-02259/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades per a la ins-
tal·lació d’ascensors en edificis d’habitatges a Barcelona del 2007 ençà
314-02260/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades per a la 
instal·lació d’ascensors en edificis privats a Barcelona del 2007 ençà
314-02261/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a la rehabilitació d’habi-
tatges a Barcelona en el període 2007-2014
314-02262/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 118
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació de la Generalitat a l’Agència 
de Salut Pública de Barcelona
314-02263/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de residus recollits de 
manera selectiva i les previsions per al millorament de la recollida selectiva
314-02264/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de T-12 sol·licitades i el nom-
bre de viatges fets amb aquestes targetes el 2014
314-02265/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini per a implantar la targeta 
T-16 i les millores que comportarà respecte a la T-12
314-02266/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana ponderada de l’ús del carril 
VAO a l’entrada de Barcelona per l’avinguda de la Meridiana el 2015
314-02267/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ruta i el calendari previstos per a la 
connexió dels tramvies de Barcelona
314-02268/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst d’arribada de les 
línies 9 i 10 del metro al barri de la Marina, de Barcelona
314-02269/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució del Pla director d’in-
fraestructures del transport públic col·lectiu de la regió metropolitana de Barcelona amb 
relació als projectes sectorials de la línia 9 del metro
314-02270/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques a l’Ajun-
tament de Barcelona en matèria de transports el 2015
314-02271/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis econòmics relatius al trans-
port públic elaborats el 2015
314-02272/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre diverses dades relatives al servei del 
tramvia metropolità corresponents al 2015
314-02273/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sancions fermes per ex-
cés de velocitat a les rondes de Barcelona el 2015
314-02274/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a l’adaptació de les 
instal·lacions del metro a les persones amb mobilitat reduïda fetes el 2015
314-02275/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els accidents i les incidències en el 
servei del tramvia metropolità el 2015
314-02276/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els accidents i les incidències a les 
línies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya el 2015
314-02277/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 124
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre diverses dades relatives a Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya el 2015
314-02278/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions per a instal·lar a Bar-
celona una subseu del museu State Hermitage
314-02279/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació en el projecte de creació 
d’un pol cultural a la muntanya de Montjuïc
314-02280/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import destinat a la protecció del pa-
trimoni cultural de Barcelona el 2015 en aplicació de l’1% de les inversions públiques
314-02281/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de signar un conveni amb 
l’Ajuntament de Barcelona per a subvencionar equipaments esportius
314-02282/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats o competicions esportives 
finançades a Barcelona el 2014 i les previstes per al 2015
314-02283/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions als consorcis i funda-
cions culturals de Barcelona el 2015 i les previstes per al 2016
314-02284/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els equipaments esportius de Barce-
lona que han rebut finançament per a la construcció o l’arranjament el 2015 i els que 
en rebran el 2016
314-02285/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a la neteja de les 
aigües contaminades per trihalometans el 2015
314-02286/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actes aixecades a comer-
ços de Barcelona amb relació al compliment de la normativa estatal d’horaris comercials 
en el període 2012-2015
314-02287/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’absentisme escolar a Barce-
lona el curs 2014-2015
314-02288/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les estacions de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat accessibles i en obres
314-02289/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració de l’Ajuntament de 
Barcelona amb Diplocat
314-02290/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la depuradora del Besòs
314-02291/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de gestors autoritzats per 
l’Agència de Residus de Catalunya que han operat a Barcelona el 2015
314-02292/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 131
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les adquisicions de béns immobles, 
locals i solars el 2015
314-02293/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions per a l’aeri del Carmel, 
de Barcelona, del 2005 ençà
314-02294/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’aules d’acollida per als 
menors immigrants a Barcelona
314-02295/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats a empreses de Bar-
celona el 2015
314-02296/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions a l’Ajuntament de Bar-
celona per a polítiques de joventut el 2015
314-02297/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars amb jornada com-
pactada a Barcelona
314-02298/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques d’atenció social 
en el període 2011-2015
314-02299/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants atesos als centres 
d’atenció a la infància i l’adolescència de Barcelona el 2015
314-02300/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques adreçades a les 
dones en el període 2011-2015
314-02301/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de la sisena hora als 
centres escolars de Barcelona
314-02302/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de carnets de pensionista 
en circulació a Barcelona
314-02303/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de locals de promocions d’ha-
bitatges de protecció oficial de l’Institut Català del Sòl que estan desocupats a Barcelona
314-02304/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament de les obligacions i trans-
ferències pendents amb l’Ajuntament de Barcelona
314-02305/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de centre de dia de titularitat pública per a persones amb discapacitat a Barcelona
314-02306/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que reben ajuts 
o prestacions a Barcelona
314-02307/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 137
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de valoració, 
valoracions, plans individuals d’atenció i prestacions en aplicació de la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència, a Barcelona
314-02308/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a pro-
moure la marca Barcelona en el període 2010-2015
314-02309/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini mitjà de pagament de la Ge-
neralitat i els seus organismes als proveïdors en el període 2011-2015
314-02310/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions d’habitatges de l’Ins-
titut Català del Sòl en fase de construcció a Barcelona del 2011 ençà
314-02311/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions fetes amb els fons re-
captats per l’impost turístic en el període 2012-2015
314-02312/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions fetes a Barcelona amb 
els fons recaptats per l’impost turístic en el període 2012-2015
314-02313/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que s’han mort 
amb la sol·licitud de la valoració per la dependència feta i abans de rebre la prestació 
assignada en el programa individual d’atenció
314-02314/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els solars de l’Institut Català del Sòl 
a Barcelona
314-02315/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per al manteniment de les rondes 
en el període 2011-2015
314-02316/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requeriments i les sancions impo-
sats el 2015 a establiments de Barcelona perquè no retolen en català
314-02317/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat i liquidat de les 
transferències del Govern de l’Estat per a projectes d’inversió a Barcelona en el perío-
de 2011-2015
314-02318/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat i liquidat de les 
transferències corrents i de capital atorgades a l’Ajuntament de Barcelona en el perío-
de 2011-2015
314-02319/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les vendes de béns immobles, locals i 
solars de la Generalitat a Barcelona en el període 2011-2015
314-02320/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació de les ràtios d’alumnes 
a les llars d’infants de titularitat de la Generalitat a Barcelona
314-02321/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 143
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost 
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats a Barcelona en el perío-
de 2011-2014
314-02322/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques pres-
supostades i liquidades a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de promoció del 
turisme del 2010 ençà
314-02323/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat i liquidat de les 
transferències de les institucions comunitàries europees per a projectes d’inversió a 
Barcelona en el període 2011-2015
314-02324/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’ingressos per l’aplicació 
de la taxa turística el 2016
314-02325/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació de les plantilles de les 
llars d’infants de titularitat de la Generalitat a Barcelona
314-02326/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació dels projectes re-
latius a salut mental inclosos en el Conveni de millora de la xarxa sanitària de Barcelona 
2008-2015 i sobre les partides pressupostàries assignades a cada projecte
314-02327/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica al Consorci de 
l’Habitatge del 2009 ençà
314-02328/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges i infermers d’aten-
ció primària a Barcelona
314-02329/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds de la renda mínima d’in-
serció presentades a Barcelona el 2015
314-02330/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost de 
successions i donacions a Barcelona en el període 2011-2015
314-02331/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones registrades en 
el Registre central de persones assegurades del Servei Català de la Salut a Barcelona 
el 2015
314-02332/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques a l’Ajun-
tament de Barcelona per a polítiques de sanitat en el període 2011-2015
314-02333/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressu-
postades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques per a persones en 
situació de pobresa extrema en el període 2011-2015
314-02334/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions al Servei de Mediació 
Intercultural de l’Ajuntament de Barcelona el 2015
314-02335/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 149
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions al Servei d’Atenció a 
Immigrants i Estrangers Refugiats de l’Ajuntament de Barcelona el 2015
314-02336/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos tributaris i no tributaris 
recaptats a Barcelona en el període 2014-2015
314-02337/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les subvencions finalistes 
en matèria d’atenció primària liquidat a l’Ajuntament de Barcelona el 2015
314-02338/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a habitatges afectats per 
patologies estructurals al barri de Canyelles, de Barcelona, del 2007 ençà
314-02339/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica en concepte de 
beques de menjador per a alumnes de centres públics de Barcelona el curs 2013-2014
314-02340/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions fetes a Barcelona del 
2011 ençà
314-02341/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions fetes als centres assis-
tencials per a gent gran de Barcelona el 2014
314-02342/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost so-
bre la renda de les persones físiques a Barcelona en el període 2005-2015
314-02343/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció d’infraestructures hi-
dràuliques el 2015
314-02344/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques a l’Ajun-
tament de Barcelona en matèria de transport el 2015
314-02345/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’informes d’estrangeria 
emesos el 2015
314-02346/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses pressupostades i liqui-
dades en inversions a Barcelona el 2014 i el 2015
314-02347/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió feta a la línia 9 del metro
314-02348/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de les obres de millorament 
de l’accessibilitat de l’intercanviador de les línies 1 i 4 del metro de l’estació d’Urquinaona
314-02349/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió feta al barri del Carmel, de 
Barcelona, en forma de transferències corrents o pagaments d’obres a l’Agència de 
Promoció del Carmel i Entorns el 2015
314-02350/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 155
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els autònoms i les petites i mitjanes 
empreses de Barcelona que s’han beneficiat de les línies financeres de l’Institut Català 
de Finances del 2010 ençà
314-02351/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat i liquidat dels pro-
jectes d’inversió a Barcelona, en el període 2011-2015, en compliment de la Llei 2/2004, 
relativa a la millora de barris
314-02352/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost so-
bre les activitats de joc, envit o atzar a Barcelona en el període 2011-2015
314-02353/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’espera a Barcelona 
per a la valoració de la dependència, l’elaboració del pla individual d’atenció i el mo-
ment en què es rep la prestació
314-02354/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millorament del barri de la Barceloneta, de Barcelona, acollit a la con-
vocatòria del 2008 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris, en data 
del 31 de desembre de 2015
314-02355/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millorament dels barris del Bon Pastor i del Baró de Viver, de Barcelona, 
acollit a la convocatòria del 2009 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora de 
barris, en data del 31 de desembre de 2015
314-02356/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millorament dels barris de la Vinya, Can Clos i Plus Ultra, de Barcelona, 
acollit a la convocatòria del 2010 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora de 
barris, en data del 31 de desembre de 2015
314-02357/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de centre de dia de titularitat pública per a gent gran a Barcelona
314-02358/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència de titularitat pública per a persones amb discapacitat a Barcelona
314-02359/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques d’energia i qualitat 
ambiental en el període 2011-2015
314-02360/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions al Servei de Detecció i 
Contacte amb Menors Estrangers Immigrants no Acompanyats de l’Ajuntament de Bar-
celona el 2015 i les previsions per al 2016
314-02361/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes signats amb relació a la 
borsa d’habitatge de lloguer per a joves de Barcelona el 2015 i la previsió per al 2016
314-02362/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència de titularitat pública per a gent gran a Barcelona
314-02363/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 161



BOPC 61
19 de febrer de 2016

Taula de contingut 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers indo-
cumentats que han estat presentats per a protecció a Barcelona el 2015
314-02364/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions fetes als mercats de 
Barcelona en el període 2009-2015
314-02365/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat i liquidat dels llo-
guers de locals i edificis ocupats per la Generalitat a Barcelona en el període 2011-2015
314-02366/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que treballen 
als centres i equipaments d’atenció a infants i adolescents de Barcelona
314-02367/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords i convenis signats amb 
l’Ajuntament de Barcelona per a fomentar la formació i l’ocupació el 2015
314-02368/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a millorar les infra-
estructures i els serveis municipals als barris de Collserola el 2015
314-02369/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de promoció de 
l’ocupació i el creixement empresarial en el període 2011-2015
314-02370/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressu-
postades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques de rehabilitació d’edi-
ficis en el període 2011-2015
314-02371/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts tramitats per a habitatges 
afectats per patologies estructurals a Barcelona en el període 2010-2014
314-02372/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressu-
postades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques d’habitatge el 2014 
i el 2015
314-02373/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de residència per 
a persones amb discapacitat a Barcelona
314-02374/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 166

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pisos assistits per a joves tutelats 
i extutelats a Barcelona
314-02375/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 166

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes d’inversió d’Infraestruc-
tures de la Generalitat de Catalunya a Barcelona
314-02376/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 166

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les places de llars d’infants de titula-
ritat de la Generalitat a Barcelona
314-02377/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació dels projectes re-
lacionats amb els centres sociosanitaris inclosos en el Conveni de millora de la xarxa 
sanitària de Barcelona 2008-2015
314-02378/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 167
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges que ha comen-
çat l’Institut Català del Sòl el 2015 a Barcelona
314-02379/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 168

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de residència 
per a gent gran de titularitat pública a Barcelona en data del 31 de desembre de 2015
314-02380/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 168

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges d’inclusió social 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a Barcelona en data del 31 de desembre de 2015
314-02381/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de residència per 
a persones amb discapacitat que estan en construcció a Barcelona
314-02382/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de construcció d’habitat-
ges de protecció oficial de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a Barcelona el 2015 i 
la previsió per al 2016
314-02383/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació dels centres d’aten-
ció primària previstos en el Conveni de millora de la xarxa sanitària de Barcelona 2008-
2015 i sobre les partides pressupostàries assignades a cada projecte
314-02384/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost so-
bre grans establiments comercials a Barcelona el 2014 i el 2015
314-02385/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius que han implantat 
el sistema de la carmanyola per a dinar
314-02386/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressu-
postades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques adreçades a perso-
nes estrangeres en el període 2011-2015
314-02387/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressu-
postades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques adreçades a infants 
en el període 2012-2015
314-02388/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la variació del pressupost per a les 
plantilles dels centres docents de Barcelona el curs 2015-2016
314-02389/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts als alumnes de les llars d’in-
fants municipals de Barcelona
314-02390/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 173

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de construcció de diver-
sos instituts a Barcelona
314-02391/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 173

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts als alumnes de les escoles de 
música municipals i del Conservatori Municipal de Música de Barcelona
314-02392/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 174

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a obrir la residèn-
cia Alchemika, de Barcelona
314-02393/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 174
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’edifici de l’Antic Borsí, a la plaça de 
la Verònica, de Barcelona
314-02394/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions per a evitar el tancament 
de la planta Delphi Diesel Systems, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
314-02395/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions per a cercar alternatives 
al tancament de la planta Delphi Diesel Systems, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Oc-
cidental)
314-02396/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper mediador entre els treballa-
dors i l’empresa Delphi Diesel Systems, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) per 
a evitar la pèrdua de llocs de treball
314-02397/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 176

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi, la mesura i l’avaluació de l’im-
pacte en la salut pública i el sistema sanitari dels tractats que aprovarà la Unió Europea
314-02398/11
Formulació: Albano Dante Fachin Pozzi, del GP CSP 176

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual els Mossos d’Esqua-
dra van deixar en llibertat el conductor que posteriorment va provocar la mort d’una 
dona el 29 de gener de 2016
314-02399/11
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CSP 177

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el marge d’actuació dels Mossos d’Es-
quadra per a retenir o deixar en llibertat una persona que duplica la taxa d’alcoholèmia 
i que acabava de provocar un accident de trànsit
314-02400/11
Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CSP 177

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de salut pública davant 
l’emergència sanitària global declarada per l’Organització Mundial de la Salut
314-02401/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC 178

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de control arran dels 
casos d’afectats pel virus Zika
314-02402/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC 178

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de coordinació amb 
el Ministeri de Sanitat pels casos d’afectats pel virus Zika
314-02403/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC 178

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió de mesures de prevenció i 
control dels contagis per transmissió sexual en el protocol d’actuació en casos sospi-
tosos de febre vírica del Zika
314-02404/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC 179

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació a la ciutadania amb re-
lació al virus del Zika
314-02405/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC 179

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’orientació a les dones embarassades 
que han estat exposades al virus del Zika
314-02406/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC 179

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les declaracions del secretari de Salut 
Pública amb relació al seguiment de les dones embarassades afectades pel virus del Zika
314-02407/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC 180
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recomanació de l’Organització Mun-
dial de la Salut d’orientar les dones embarassades que han estat exposades al virus del 
Zika i fer-ne un seguiment
314-02408/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC 180

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació dels projectes re-
latius als centres hospitalaris inclosos en el Conveni de millora de la xarxa sanitària de 
Barcelona 2003-2007
314-02409/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 180

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millorament del barri del Coll, de Barcelona, acollit a la convocatòria 
del 2007 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris, en data del 31 de 
desembre de 2015
314-02410/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 181

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de construcció dels centres re-
sidencials d’acció educativa per a la infància que estableix el conveni de col·laboració 
amb l’Ajuntament de Barcelona en matèria d’equipaments de serveis socials
314-02411/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 181

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de les escoles d’edu-
cació especial municipals, de la Generalitat i concertades a Barcelona el 2015 i la pre-
visió per al 2016
314-02412/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 182

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els diners transferits per a equips i cen-
tres d’atenció a la infància i l’adolescència a l’Ajuntament de Barcelona el 2015
314-02413/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 182

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retallades pressupostàries en infra-
estructures de transport públic el 2015 i les previsions per al 2016
314-02414/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 183

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús del programari lliure a les escoles
314-02415/11
Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s 183

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de qüestionaris de factors 
d’ocupabilitat tramitats pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del 2012 al 2015
314-02416/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 184

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’itineraris personalitzats 
d’inserció fets pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del 2012 al 2015
314-02417/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 184

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accions de formació fetes 
pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del 2012 al 2015
314-02418/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 184

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’acreditacions i certificats 
emesos pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del 2012 al 2015
314-02419/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 185

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han parti-
cipat en accions del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i han estat inserides labo-
ralment del 2012 al 2015
314-02420/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 185

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones orientades pel 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del 2012 al 2015
314-02421/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 185
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contactes amb empre-
ses per a la inserció de desocupats fets pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del 
2012 al 2015
314-02422/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 186

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos del Govern de l’Estat 
percebuts pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del 2010 al 2015
314-02423/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 186

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les transferències del Fons social eu-
ropeu percebudes pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a polítiques d’ocu-
pació del 2010 al 2015
314-02424/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 186

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos efectius del Fons socials 
europeu percebuts pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a polítiques d’ocu-
pació del 2010 al 2015
314-02425/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 187

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa del Fons social europeu 
2007-2013
314-02426/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 187

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis i els contractes programa 
duts a terme pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
314-02427/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 188

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos humans del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya
314-02428/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 188

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de coordinació entre 
l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
314-02429/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 188

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost previst per a l’Estratègia 
de política industrial
314-02430/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 189

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llocs de treball creats en 
el marc de l’Estratègia de política industrial
314-02431/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 189

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a evitar els 
acomiadaments de l’empresa Delphi, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
314-02432/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 189

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures dutes a terme per a evitar 
els acomiadaments de l’empresa Delphi, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
314-02433/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 190

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació relativa a la situació de 
l’empresa Delphi, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
314-02434/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 190

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a evitar el 
tancament de l’empresa Delphi, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
314-02435/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 190

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preses com a autoritat 
laboral per la situació de l’empresa Delphi, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
314-02436/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 191
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de la situació dels treba-
lladors de l’empresa Delphi, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
314-02437/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 191

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions amb la direcció de Delphi, 
de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), per a solucionar la situació de l’empresa
314-02438/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 191

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i el percentatge d’infants i 
adolescents atesos als centres de salut mental infantil i juvenil el 2015
314-02439/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 192

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de la disminució d’usuaris 
al Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil 1-Est, de Badalona (Barcelonès)
314-02440/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 192

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de la disminució d’usuaris 
al Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil 2-Oest, de Badalona (Barcelonès)
314-02441/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 192

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals del Cen-
tre de Salut Mental Infantil i Juvenil 1-Est, de Badalona (Barcelonès), del 2012 al 2014
314-02442/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 193

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals del Cen-
tre de Salut Mental Infantil i Juvenil 2-Oest, de Badalona (Barcelonès), del 2012 al 2014
314-02443/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 193

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris en llista d’espera per 
a ésser atesos als centres de salut mental infantil i juvenil de la província de Barcelona
314-02444/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 194

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris en llista d’espera per 
a ésser atesos als centres de salut mental infantil i juvenil de la província de Tarragona
314-02445/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 194

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris en llista d’espera 
per a ésser atesos als centres de salut mental infantil i juvenil de la província de Lleida
314-02446/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 194

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris en llista d’espera 
per a ésser atesos als centres de salut mental infantil i juvenil de la província de Girona
314-02447/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 195

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’instituts escola en fun-
cionament
314-02448/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 195

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar el nombre 
d’instituts escola
314-02449/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 195

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’elecció de càrrecs directius dels 
mitjans de la Corporació
322-00001/11
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CSP 196
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Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comissió sobre el sou dels alts càrrecs de les em-
preses de la Corporació
322-00002/11
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CSP 196

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a escollir el director 
de Catalunya Ràdio
322-00003/11
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP SOC 196

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris que s’aplicaran per als 
nomenaments en els mitjans de la Corporació
322-00004/11
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP SOC 197

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió sobre la repercussió de l’aplicació de les sen-
tències relatives a la reducció per l’acord de viabilitat en l’exercici pressupostari del 2016
322-00005/11
Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS 197

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió sobre les previsions pressupostàries per al 2016
322-00006/11
Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS 198

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comissió sobre els objectius de la norma que ha 
aprovat el Consell sobre un nou procediment de contractació de projectes de contin-
guts audiovisuals
322-00007/11
Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS 198

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals a respondre oralment en comissió sobre el procés de confluència de les redac-
cions d’informatius de la Corporació
322-00008/11
Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS 198

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comissió sobre els plans d’evolució de la plantilla 
de la Corporació a partir del 15 de maig de 2017
322-00009/11
Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS 199

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comissió sobre la cobertura informativa de les elec-
cions generals
322-00010/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 199

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comissió sobre la nova direcció de Catalunya Ràdio
322-00011/11
Anunci: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC 200

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’elecció dels alts càrrecs dels mit-
jans audiovisuals
322-00012/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 200

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre 
les audiències obtingudes el 2015
323-00001/11
Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS 200

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre les 
audiències obtingudes el 2015
323-00002/11
Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS 201
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre 
les incidències tècniques en els serveis informatius
323-00003/11
Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS 201

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre 
la planificació i els objectius de la programació del primer semestre del 2016
323-00004/11
Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS 202

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la pla-
nificació i els objectius de la programació del primer semestre del 2016
323-00005/11
Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS 202

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre 
el reflex de la societat catalana en alguns programes emesos
323-00006/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 202

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre 
el tractament del Pla de conca de l’Ebre
323-00007/11
Anunci: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC 203

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la in-
tenció de potenciar el talent de la plantilla de Catalunya Ràdio
323-00008/11
Anunci: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC 203

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre 
el programa Els matins del 20 de novembre de 2015
323-00009/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 204

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre per escrit sobre les entrevistes fetes a l’alcalde i a regidors de 
l’Ajuntament de Barcelona a Catalunya Ràdio el 2015
325-00001/11
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC 204

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre per escrit sobre les entrevistes fetes a l’alcalde i a regidors de 
l’Ajuntament de Barcelona a TV3 el 2015
325-00002/11
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC 204

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals a respondre per escrit sobre les aparicions de representants del Partit Popular 
de Catalunya a Catalunya Ràdio el 2015
325-00003/11
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC 205

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre per escrit sobre les entrevistes fetes a l’alcalde i a regidors de 
l’Ajuntament de Barcelona en el programa Els matins de TV3 el 2015
325-00004/11
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC 205

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre per escrit sobre les entrevistes fetes a l’alcalde i a regidors de 
l’Ajuntament de Barcelona en el programa El matí de Catalunya Ràdio el 2015
325-00005/11
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC 206

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre per escrit sobre els representants de formacions polítiques que 
han participat en programes de Televisió de Catalunya el 2015
325-00006/11
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC 206

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre per escrit sobre els representants de formacions polítiques que 
han participat en programes de Catalunya Ràdio el 2015
325-00007/11
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC 206
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Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals a respondre per escrit sobre les aparicions de representants del Partit Popular 
de Catalunya a TV3 el 2015
325-00008/11
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC 207

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre per escrit sobre les entrevistes fetes a l’alcalde i a regidors de 
l’Ajuntament de Barcelona en el programa Divendres de TV3 el 2015
325-00009/11
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC 207

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

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

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

Imprès a Multitext

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

www.parlament.cat

www.parlament.cat


BOPC 61
19 de febrer de 2016

1.25.05. Preguntes orals en el Ple 31 

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el futur del 
Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou i el projecte BCN World
310-00010/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9, tinguda el 17.02.2016, DSPC-P 10.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’informe de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la gestió de l’empresa 
concessionària d’Aigües Ter Llobregat
310-00011/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9, tinguda el 17.02.2016, DSPC-P 10.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la concessió de 
la gestió d’Aigües Ter Llobregat
310-00012/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9, tinguda el 17.02.2016, DSPC-P 10.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de 
transport
310-00013/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9, tinguda el 17.02.2016, DSPC-P 10.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els mitjans de 
comunicació
310-00014/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9, tinguda el 17.02.2016, DSPC-P 10.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el paper dels 
regadius davant els reptes que planteja el canvi climàtic al sector agrari
310-00015/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9, tinguda el 17.02.2016, DSPC-P 10.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els motius pels 
quals no es pot fer en català l’examen d’accés a l’advocacia
310-00016/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9, tinguda el 17.02.2016, DSPC-P 10.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la Llei orgànica 
4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana
310-00017/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9, tinguda el 17.02.2016, DSPC-P 10.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el manteniment 
de la xarxa ferroviària que administra l’empresa pública de l’Estat Adif
310-00018/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9, tinguda el 17.02.2016, DSPC-P 10.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre el manteniment de l’acció exterior malgrat la suspensió del Tribunal 
Constitucional i sobre la judicialització de la política
317-00007/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9, tinguda el 17.02.2016, DSPC-P 10.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre el desplegament operatiu i la dotació pressupostària del Pla de 
protecció internacional a Catalunya i sobre les mesures per a rebre els 
refugiats
317-00008/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9, tinguda el 17.02.2016, DSPC-P 10.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la conveniència de mantenir Josep Antoni Rosell en un càrrec públic
317-00009/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9, tinguda el 17.02.2016, DSPC-P 10.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre el manteniment de Josep Antoni Rosell en un càrrec públic i sobre  
la garantia de transparència de l’acció del Govern
317-00010/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9, tinguda el 17.02.2016, DSPC-P 10.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre l’acatament de la suspensió pel Tribunal Constitucional d’algunes 
de les competències del Departament d’Afers Exteriors, Relacions 
Institucionals i Transparència
317-00011/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9, tinguda el 17.02.2016, DSPC-P 10.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la roda de contactes amb els grups parlamentaris
317-00012/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9, tinguda el 17.02.2016, DSPC-P 10.

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possible separació 
cautelar del càrrec del director general d’Infraestructures de Catalunya
314-00001/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 7097 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00001/11 us informo 
del següent: 

El 27 d’octubre de 2015 el Consell d’Administració d’Infraestructures.cat va acordar 
que el president i conseller delegat assumís les funcions de la Direcció General de la so-
cietat i que la directora de Contractació i Finances substituís al senyor Josep Antoni Ro-
sell com a presidenta de les Meses de Contractació. En data 23 de desembre de 2015 el 
Consell d’Administració va aprovar un nou organigrama directiu suprimint la Direcció 
General ja assumida pel president i conseller delegat.

Barcelona, 8 de gener de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes 
davant els expedients de regulació d’ocupació i les deslocalitzacions
314-00240/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 6881 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00240/11, us informo 
del següent: 

Cal precisar que, des de finals de l’any 2013, l’evolució de la població ocupada a la 
indústria mostra una tendència positiva que es concreta en un creixement interanual del 
2% i la creació de 42.000 llocs de treball des de 2012. De la mateixa forma, el nombre 
de procediments de regulació d’ocupació presentats a Catalunya ha disminuït de forma 
molt significativa des del seu màxim, l’any 2012, en què es van tramitar vora 5.900 pro-
cediments que van afectar més de 84.000 treballadors, fins a l’actualitat en què la dada 
corresponent a l’any 2015 va ser de 806 procediments amb 11.399 treballadors afectats.

Amb l’objectiu de mantenir el teixit productiu existent i per a que la indústria recu-
peri el paper fonamental que històricament ha tingut en el conjunt de l’economia cata-
lana, el Govern està executant el Programa de Reactivació Industrial. Aquest programa 
inclou diverses actuacions entre les quals cal destacar-ne dues.

D’una banda, la intervenció en processos concursals, en el marc d’un acord amb els 
Jutjats del Mercantil de Catalunya, per tal de donar publicitat i transparència en el pro-
cediment i d’aquesta forma facilitar l’articulació d’una alternativa industrial que perme-
ti la continuïtat de l’activitat i de l’ocupació. Des de l’any 2013 en què es va iniciar la 
col·laboració amb els jutjats i fins a la data de 31 de gener de 2016, s’ha intervingut en 
176 operacions de venda d’unitats productives, la qual cosa ha permès mantenir 5.016 
llocs de treball.

D’altra banda, el seguiment d’empreses en situació de risc, on es treballa de forma 
conjunta amb tots els agents implicats i sempre que sigui possible, anticipant-se a la 
problemàtica, per tal de garantir la continuïtat de l’activitat, ja sigui a través de la matei-
xa empresa o de la recerca d’una alternativa industrial. Des de 2012 i fins a la data de 31 
de gener de 2016, s’ha fet el seguiment de 357 empreses.

Barcelona, 8 de febrer de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
fer front a la crisi del Grup Volkswagen a la planta de Martorell (Baix 
Llobregat)
314-00241/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 6883 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00241/11, us informo 
del següent: 

El Govern de la Generalitat està plenament implicat per fer front a les conseqüències 
de la crisi del Grup Volkswagen a Catalunya. Així, el 10 de desembre de 2015 va tenir 
lloc la primera reunió de treball de la Comissió de Seguiment Industrial de Projectes de 
Seat, fruit del compromís que el Govern havia adquirit amb els sindicats i la indústria 
de l’automòbil per fer un seguiment de l’impacte d’aquesta crisi.

A la reunió van participar representants de la Generalitat de Catalunya, Seat, els sin-
dicats de l’empresa, el Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya i la Federa-
ció Catalana de Venedors de Vehicles a Motor, on s’hi van presentar els plans de futur 
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de l’empresa, no només en relació amb les inversions anunciades, sinó en altres aspectes 
com la formació, eficiència energètica, infraestructures, etc. A més, l’empresa va reafir-
mar el compromís de les inversions per part del consorci.

De la reunió va sortir un calendari de treball i s’han emplaçat a properes reunions on 
es concretarà el programa d’inversions de Seat i les ajudes de la Generalitat, així com 
l’anàlisi detallada de l’afectació a les empreses auxiliars.

A més, el Govern s’ha compromès a fer un seguiment, amb el Clúster de l’Automo-
ció i les concessionàries, de les oportunitats i les amenaces que puguin tenir les empre-
ses de components auxiliars.

També, cal posar de manifest que el Govern, mitjançant el Departament d’Empresa 
i Coneixement, manté trobades bilaterals de forma regular amb representants dels tre-
balladors i amb representants de Seat per fer el seguiment de la situació derivada de la 
crisi del grup Volkswagen i l’eventual impacte sobre les inversions anunciades a Mar-
torell.

A banda, es participa en el Grup de coordinació i seguiment de les inversions del 
consorci Volkswagen a l’Estat en el que a més hi forma part el Ministeri d’Indústria, 
Comerç i Turisme, el de Treball i Seguretat Social, les organitzacions sindicals, el grup 
Volkswagen i la Comunitat Foral de Navarra.

Barcelona, 8 de febrer de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
reforçar el Servei d’Ocupació de Catalunya
314-00243/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 6876 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00243/11 us informo 
que el 16 de juliol de 2015 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya.

Aquesta llei ordena el sistema d’ocupació de Catalunya, com a conjunt d’entitats, ser-
veis i programes necessaris per a promoure i desenvolupar la política d’ocupació, per 
mitjà del qual garantir un servei públic de qualitat que asseguri la coordinació i l’optimit-
zació de tots els seus recursos; estableix el marc d’ordenació de les polítiques públiques 
d’ocupació a Catalunya, i regula el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya perquè esde-
vingui un organisme capaç d’oferir un servei integral dirigit a les persones treballadores 
i a les empreses.

Paral·lelament el Govern va aprovar el Decret 71/2015, de 12 de maig, de reestructu-
ració del Servei d’Ocupació de Catalunya, que ja s’ha implantat.

Pel que fa a l’àmbit pressupostari, el SOC va tenir un pressupost inicial de 
324.152.948,41 euros el 2015, un 30,8% més que el 2014, quan va ser de 247.758.099,78 
euros. Així, el 2015 va augmentar en 76.394.848,63 euros.

I quant als recursos humans, el 2015 el SOC es va reforçar en 355 persones en el 
marc de programes específics (incloent-hi els orientadors de les oficines de treball).

Barcelona, 9 de febrer de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a integrar 
les intervencions dels serveis de salut, socials i educatius dels infants i els 
adolescents en situació de risc i vulnerabilitat
314-00262/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 6877 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00262/11 us informo 
que des del Govern de la Generalitat entenem la pobresa com un problema multifacto-
rial que demana treballar de manera transversal i coordinada amb la implicació de tots 
els departaments de la Generalitat.

El passat dia 15 de juliol de 2013 els Departaments d’Ensenyament i l’aleshores de-
partament de Benestar Social i Família, juntament amb l’Associació Catalana de Muni-
cipis i la Federació de Municipis de Catalunya van signar el Protocol per a la detecció 
i prevenció de situacions de dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents. El 4 de 
març de 2014 els dos Departaments esmentats més el Departament de Salut van signar 
el Document de desenvolupament del protocol per a la detecció i seguiment de situa-
cions de dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents amb l’objectiu d’incorporar el 
serveis sanitaris en el procés de coordinació de les diferents xarxes.

Aquest Protocol i el seu Document de desenvolupament tenen abast arreu del ter-
ritori català, d’acord amb les competències de l’administració autonòmica i local. Els 
serveis bàsics d’atenció social, els centres educatius i els serveis sanitaris són les tres 
vies principals de detecció d’aquestes situacions i des de les quals s’intervé de manera 
coordinada amb un seguiment especial des dels serveis socials bàsics de l’administració 
local.

Sempre que la situació ho requereix, les persones de referència de cada àmbit fan un 
seguiment conjunt de la situació de tots els infants i adolescents que es trobin en situa-
ció de dificultat en l’alimentació per decidir, coordinadament, mesures en l’àmbit que 
calgui actuar.

Cal dir que els departaments d’Ensenyament, de Salut i de Treball, Afers Socials i 
Famílies mantenen un contacte permanent per tal d’analitzar conjuntament aquesta in-
formació i promoure les mesures que corresponguin.

A més, en el marc de l’aplicació del Pla d’atenció integral que desplega el Pacte per 
a la Infància, la Taula Nacional ha constituït diferents grups de treball operatiu per trac-
tar assumptes de l’àmbit social, la salut i l’educació d’una manera coordinada i global, 
els quals són:

– Necessitats bàsiques en alimentació saludable: l’objectiu és establir criteris per 
una alimentació bàsica i saludable seguint recomanacions de la comissió europea, la 
convenció dels drets dels infants, el Pacte per a la Infància i la Llei 14/2010 dels drets i 
les oportunitats.

Formen part d’aquest grup els departaments de Treball, Afers Socials i Família; En-
senyament; Salut; Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; la Diputació de Barce-
lona, la Fundació Imatge i Autoestima; l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica; 
la Societat Catalana de Pediatria; la Fundació Roger Torné i el Col·legi de Dietistes Nu-
tricionistes de Catalunya (Codinucat)

– Mapa de serveis i recursos de 0 a 6 anys: elaborar un mapa de serveis, recursos i 
altres iniciatives on els destinataris finals siguin, d’una manera directa o indirecta, els 
infants o adolescents.

Formen part d’aquest grup de treball els departaments de Treball, Afers Socials i 
Família; Ensenyament; Salut, Territori i Sostenibilitat; Cultura; Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació; Justícia; i la Diputació de Barcelona.

– Salut mental i addiccions: l’objectiu és promoure la integració de les intervencions 
dels serveis de salut, socials i educatius de la petita infància, de la població en edat es-
colar i de l’adolescència amb especial risc o vulnerabilitat.
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La composició d’aquest grup la formen els departaments de Salut; Treball, Afers So-
cials i Famílies, Ensenyament, el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials, la Funda-
ció Nou Barris i la Fundació Vidal i Barraquer.

– Atenció en violència/maltractament sexual a infants i adolescents: per definir les 
accions necessàries i les bones pràctiques en l’atenció i assistència als infants i adoles-
cents en situació d’abús sexual.

Formen part d’aquest grup de treball els departaments de Treball, Afers Socials i 
Famílies; Ensenyament; Salut; Interior; Justícia; la Diputació de Barcelona; l’Ordre 
Hospitalari de Sant Joan de Déu; l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol; la Fun-
dació Vicki Bernadet i Sant Pere Claver-Fundació Sanitària.

– Itineraris formatius dels i de les joves extutelats/es: l’objectiu d’aquest grup de tre-
ball és analitzar i aplicar propostes de millorament dels itineraris dels joves extutelats i 
establir un sistema de beques formatives per a joves sense accés a prestació econòmica.

En formen part els departaments de Treball, Afers Socials i Famílies; Economia i 
Hisenda; Ensenyament, la Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits.

Concretament, l’encàrrec del Grup Salut Mental i Addiccions s’emmarca en la línia 
estratègica LE2. Promoció de la integració de les intervencions dels serveis de salut, so-
cials i educatius de la petita infància, de la població en edat escolar i de l’adolescència 
amb especial risc o vulnerabilitat, del Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn 
mental i addiccions. Priorització d’accions 2014 - 2016.

Del que recull aquesta línia, des del grup de treball s’ha definit el model assistencial 
en salut mental a la infància i l’adolescència atesa en el sistema de protecció, elaborat 
un mapa de la distribució territorial dels dispositius de la DGAIA i dels serveis de sa-
lut mental infantil i identificat bones pràctiques en salut mental infantil. Per enguany es 
preveu planificar la implementació del model.

Així mateix, s’ha elaborat un programa conjunt de formació adreçat als professio-
nals del sistema de protecció i de salut mental infanto juvenil, i és previst iniciar, con-
juntament, una formació anual pel 2016.

Barcelona, 9 de febrer de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de protecció 
adoptades a la Residència Ribera de Sió, d’Agramunt (Urgell), el 2 de 
novembre de 2015
314-00273/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 6878 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

nya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-
00273/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-00274/11, 314-00278/11 i 
314-00279/11.

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

La residència Ribera del Sió, de titularitat de l’entitat privada Resiurgell, S.L, és una 
residència assistida per a gent gran amb un total de 67 places autoritzades. Està autorit-
zada des del 13 d’abril de 2005 i disposa de la llicència d’activitats per a exercir com a 
residència assistida de gent gran.

Així mateix, disposa d’un Pla d’Autoprotecció actualitzat al mes de novembre de 
2014.
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La darrera visita d’inspecció a la Residència Ribera de Sió abans dels fets es va pro-
duir el 28 de maig de 2014 en la qual es conclou que la residència estava en bones con-
dicions de manteniment i el funcionament era consolidat i professional.

Segons consta en l’Acta d’inspecció 0440000453 de 4 de novembre de 2015, les ge-
rocultores en veure que entrava aigua per la finestra del dormitori d’una resident van 
trucar a la directora tècnica de la residència d’acord amb el que s’estableix en el proto-
col d’emergència del centre. Aquesta va donar l’ordre de trucar al 112 per donar l’avís de 
la possible inundació i de què hi havia persones dormint en la planta jardí.

En el moment que es va produir la inundació treballaven 2 auxiliars de geriatria, tal 
com exigeix la normativa vigent en serveis socials.

D’acord amb el previst en el punt 2.3.2 de l’Annex del Decret 176/2000, de 15 de 
maig, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, la ràtio de personal d’atenció 
directa és correcte, ja que el centre té una capacitat registral de 67 places residencials.

Barcelona, 9 de febrer de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els protocols de 
seguretat, els permisos i la darrera inspecció de la Residència Ribera  
de Sió, d’Agramunt (Urgell)
314-00274/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 6878 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00273/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el plantejament de 
traslladar a una altra estança els residents de la Residència Ribera de Sió, 
d’Agramunt (Urgell), que dormien a la planta baixa el 2 de novembre de 
2015
314-00278/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 6878 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00273/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors 
que hi havia a la Residència Ribera de Sió, d’Agramunt (Urgell), el 2 de 
novembre de 2015 a la nit
314-00279/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 6878 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00273/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la suspensió 
de l’autonomia de gestió del Consorci Sanitari del Maresme
314-00320/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 7111 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00320/11, us informo 
del següent: 

El capítol V de la llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, modifi-
cat per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals i financeres i del sector públic, 
regula el règim especial d’autonomia de gestió d’aplicació a les entitats del sector salut, 
i estableix que el gaudiment d’aquest règim singular està condicionat a l’assoliment de 
l’objectiu pressupostari.

En aquest sentit, les Instruccions conjuntes dels secretaris generals dels departa-
ments de Salut i d’Economia i Coneixement de 3 de juny de 2014 van determinar que 
s’entén que l’entitat assoleix l’objectiu pressupostari si l’indicador de capacitat/necessi-
tat de finançament en termes de comptabilitat nacional SEC 2010, un cop ajustat si es-
cau per l’import dels romanents de tresoreria d’exercicis anteriors incorporats, supera o 
és igual al resultat pressupostari previst en la llei de pressupostos en termes SEC.

A requeriment de la Comissió Delegada i, en compliment del previst en les Instruc-
cions conjuntes, l’entitat va presentar un Pla de Reequilibri 2015-2018, en el qual es pre-
veia recuperar l’equilibri pressupostari en termes SEC el 2017.

Per tant, la decisió presa per la Comissió Delegada de la Comissió Interdepartamental 
per a la Sostenibilitat Econòmica del Sistema Sanitari de Catalunya es fonamenta en l’in-
compliment per part del Consorci el 2014 de la condició d’equilibri pressupostari en termes 
SEC exigida per la normativa per poder gaudir del règim singular d’autonomia de gestió.

Barcelona, 8 de febrer de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps de suspensió de 
l’autonomia de gestió del Consorci Sanitari del Maresme
314-00321/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 7112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00321/11 us informo del 
següent: 

La situació de suspensió declarada es podria mantenir durant el període acordat, si 
continua la situació d’incompliment de la Instrucció conjunta dels Departaments 
d’Economia i Coneixement i de Salut del dia 5 de juny de 2014, per part del Consor-
ci Sanitari del Maresme, condicionat, però, que es confirmi el resultat en els comptes 
anuals aprovats.

Barcelona, 8 de febrer de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre els ajuts 
atorgats a famílies amb infants a càrrec i rendes baixes per al pagament 
de l’habitatge del 2013 ençà
314-00345/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 7098 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

nya, em plau fer-vos avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 314-00345/11 
i 314-00346/11, atès que fan referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a infor-
macions estretament relacionades, fet que és objectivament constatable.

Els ajuts que el Govern de la Generalitat destina al pagament del lloguer s’atorguen 
a persones i famílies amb rendes baixes.

Tots els ajuts que en aquesta matèria s’han atorgat corresponen a persones o unitats 
familiars que han acreditat un nivell d’ingressos insuficient per a fer front a les despeses 
de l’habitatge.

En aquest sentit, entre els ajuts al pagament al lloguer, els ajuts urgents i els ajuts im-
plícits (destinats als usuaris d’habitatges del parc públic amb problemes per a fer efec-
tives les rendes del lloguer), l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha atorgat entre els 
anys 2013 i 2015 els següents ajuts:

2013 2014 2015

Ajuts pagament habitatge 23.576 29.167 45.026

Imports 49,00 MEUR 59,70 MEUR 83,63 MEUR

Com es pot comprovar s’ha produït un increment significatiu dels ajuts atorgats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a persones i famílies amb rendes baixes durant 
aquests anys.

D’altra banda, s’han adjudicat, entre els habitatges titularitat de la Generalitat de Ca-
talunya i els de Mediació (del parc privat amb la intervenció de l’administració) 5.393 
habitatges durant l’any 2013, 4.166 el 2014 i durant el 2015 es preveu que s’hauran adju-
dicat al voltant de 5.000 habitatges (a l’espera del tancament de dades definitives).

Barcelona, 28 de gener de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habi-
tatge

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges 
adjudicats a famílies amb menors a càrrec afectades per la pèrdua de 
l’habitatge del 2013 ençà
314-00346/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 7098 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00345/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els possibles beneficiaris 
del pla Garantia Juvenil
314-00394/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 6879 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

nya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-
00394/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-00395/11, 314-00396/11, 
314-00397/11, 314-00398/11, 314-00399/11, 314-00400/11i 314-00401/11.

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

El document Bases per a l’estratègia d’ocupació juvenil a Catalunya: Garantia Ju-
venil 2014-2020, aprovat pel Consell de Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Ca-
talunya el 10 de setembre de 2014, estima que el nombre de joves susceptibles de ser 
beneficiaris de la Garantia Juvenil a Catalunya és d’aproximadament 193.000 persones. 
Aquesta dada es va actualitzar el primer trimestre del 2015, incloent-hi els joves menors 
de 30 anys, un cop l’Estat va aprovar l’ampliació de l’edat per poder participar en la Ga-
rantia Juvenil.

Pel que fa a les ofertes de formació o de treball, quan un jove s’inscriu al Sistema de 
Garantia Juvenil, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) el cita a una entre-
vista personalitzada que té lloc a l’oficina de treball de referència amb l’objectiu d’ana-
litzar-ne el grau d’ocupabilitat.

El més important en aquesta entrevista és poder treballar conjuntament l’itinerari 
personalitzat i orientar la persona cap al recurs ocupacional més adequat al seu perfil. 
Així, una vegada inscrit a la Garantia Juvenil, el jove pot rebre diferents tipus d’ofertes 
de serveis ocupacionals de diferents llocs: serveis públics d’ocupació, centres de forma-
ció i organismes intermedis autoritzats per l’Estat o cambres de comerç.

El SOC té una cartera de serveis (http://garantiajuvenil.gencat.cat) per a les perso-
nes inscrites a la Garantia Juvenil en funció de les necessitats ocupacionals detectades. 
A més, les persones inscrites a la Garantia Juvenil tenen prioritat per accedir a la inter-
mediació laboral i als programes ordinaris del SOC.

Amb relació al perfil de les persones inscrites a la Garantia Juvenil, per un costat, el 
29% tenen de 16 a 19 anys, el 57%, de 20 a 24 i el 13%, de 25 a 29. En aquest darrer in-
terval d’edat, s’ha de tenir en compte que l’Estat va ampliar el programa als joves de 25 
a 29 anys el juliol de 2015, els quals no es van poder inscriure al Sistema de la Garantia 
Juvenil fins que no s’hi va adaptar l’aplicació informàtica estatal de gestió.

D’altra banda, el 46% dels joves no tenen cap tipus de titulació; el 26%, ensenya-
ment secundari obligatori; el 17%, formació professional; el 3%, batxillerat i el 8%, for-
mació universitària.

Quant a les sol·licituds d’inscripció, de les 18.592 persones joves que han sol·licitat 
inscriure’s a la Garantia Juvenil fins el 17 de novembre de 2015 a data 9 de desembre de 
2015 n’hi havia 667 que estan pendents de resoldre per alguna incidència en la tramita-
ció administrativa.

Amb referència al temps mitjà per rebre una oferta de treball o de formació o qual-
sevol altre recurs ocupacional, el SOC proporciona una oferta de feina o de formació a 
les persones inscrites a la Garantia Juvenil dins el termini establert, que és com a mà-
xim de 4 mesos des de la confirmació de la inscripció.

Respecte als agents per assessorar sobre la Garantia Juvenil, en el marc de la con-
vocatòria de la Xarxa d’impulsors del programa de la Garantia Juvenil de Catalunya 
(Ordre EMO/381/2014, de 22 de desembre) s’han contractat 73 joves, que s’han ubicat a 
localitats i consells comarcals d’arreu de Catalunya. En cap cas presten els serveis a les 
oficines de treball del SOC, que compten amb una persona tècnica referent en matèria 
de Garantia Juvenil.

http://garantiajuvenil.gencat.cat
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Relatiu al pressupost de la Garantia Juvenil, en el període 2014-2015 el SOC ha des-
tinat 150.469.644,52 euros als diferents programes, els quals s’executen fonamental-
ment amb convocatòries i licitacions pluriennals.

I pel que fa al rebuig de les sol·licituds d’inscripció al Sistema de la Garantia Juvenil, 
el motiu és l’incompliment dels requisits establerts a la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, 
d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència (article 
97), per accedir al programa, que són revisats en darrer terme per l’Estat.

Barcelona, 9 de febrer de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ofertes de formació o 
treball del Sistema de Garantia Juvenil
314-00395/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 6879 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00394/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el perfil dels inscrits en el 
Sistema de Garantia Juvenil
314-00396/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 6879 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00394/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inscrits en el 
Sistema de Garantia Juvenil
314-00397/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 6879 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00394/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera dels 
inscrits en el Sistema de Garantia Juvenil per a rebre una oferta de 
formació o de treball
314-00398/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 6879 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00394/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els agents contractats per 
a assessorar sobre el Sistema de Garantia Juvenil
314-00399/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 6879 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00394/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos destinats a 
gestionar l’aplicació del Sistema de Garantia Juvenil
314-00400/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 6879 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00394/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de rebuig 
d’inscripcions al Sistema de Garantia Juvenil
314-00401/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 6879 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00394/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament 
reglamentari de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia
314-00402/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 6882 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00402/11 us informo 
que la disposició addicional quarta.2 de la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir 
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’ho-
mofòbia, la bifòbia i la transfòbia estableix que la Llei per a la no discriminació ha 
d’establir un règim sancionador que contingui la tipificació, classificació i els criteris 
de graduació de les infraccions relacionades amb les diverses formes de discriminació.

Així, i d’acord amb el punt 3 d’aquesta mateixa disposició addicional, l’harmonit-
zació del règim sancionador de la Llei per a la no discriminació i el de la Llei 11/14 
LGBTI s’ha de fer de manera que resti garantit, en tot cas, el nivell de protecció de les 
persones LGBTI.

El projecte de Llei per a la Igualtat de Tracte i no Discriminació va ser aprovat el 15 
de setembre de 2015 i en aquest es regulen les infraccions i sancions en matèria d’igual-
tat de tracte i no discriminació i s’estableixen les pautes del procediment sancionador. 
Tanmateix, en aquest mateix projecte de Llei s’estableix que «mentre no s’aprovi el re-
glament del procediment sancionador en matèria antidiscriminatòria, resulta d’aplica-
ció el Decret 278/1993, de 9 de novembre, pel qual s’aprova el Procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat».
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En relació amb el Decret del Consell nacional de persones LGBTI, es va presentar 
una proposta en el darrer consell nacional de 20 de juliol de 2015, on es va demanar a 
les entitats que fessin aportacions.

En aquests moments, per tal d’adequar millor el text al contingut estricte de la llei i 
un cop recollides i valorades les de les entitats, s’està treballant en la redacció definitiva 
del nou text.

En el procés de desplegament de la Llei 11/2014, també es promou la cooperació i 
col·laboració entre institucions a través de convenis amb el Ministeri Fiscal, el Síndic de 
Greuges i l’Autoritat Judicial. Pel que fa als convenis de col·laboració amb ajuntaments, 
s’ha elaborat una proposta de conveni marc amb l’Associació de Municipis de Catalu-
nya i la Federació Catalana de Municipis per desenvolupar la Llei 11/14 LGBTI en tots 
aquells aspectes de competència local, amb l’objectiu que s’hi adhereixin els diferents 
ens locals de Catalunya.

D’altra banda, des que la Llei 11/2014 es va aprovar, s’ha treballat en el seu desple-
gament i la seva implementació, definint i desenvolupant, entre altres, les actuacions i 
serveis prioritaris següents: 

– S’ha creat el Servei d’Atenció integral de les víctimes: Hem establert uns protocols 
d’intervenció perquè totes les persones siguin ateses i una xarxa de recursos distribuïts 
en tot el territori.

– S’ha creat l’apartat de denúncia administrativa a través de l’oficina virtual de trà-
mits.

– S’han tramitat els diferents expedients administratius sancionadors de les denún-
cies presentades, d’acord amb el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procedi-
ment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.

– S’ha format a més de 1.000 funcionaris de les diferents Administracions local i 
autonòmica de tot territori de Catalunya.

– S’ha creat la Comissió Interdepartamental de polítiques de LGTBI amb represen-
tació de tots els departaments de la Generalitat, que ha elaborat i està implementant el 
Pla Interdepartamental de polítiques LGTBI 2015-2017

– S’ha elaborat el Projecte de Llei per a la igualtat de tracte i no discriminació que el 
Govern va aprovar el passat 15 de setembre.

– I durant tot l’any s’han establert mitjans diversos de difusió de la llei, fulletons, 
publicacions de lectura fàcil, tríptics específics per àmbits d’actuació, informacions via 
webs i dues campanyes per tots els mitjans de TV públiques i locals i ràdios.

Per fer front a les possibles discriminacions a les persones LGBTI de forma efectiva, es 
va crear el Servei d’Atenció Integral. Aquest Servei consta de diferents professionals en la 
matèria en els territoris de Lleida, Girona, Tarragona i Terres de l’Ebre coordinats, en tot 
moment, amb l’Àrea d’Igualtat de Tracte i no discriminació LGBTI.

La Comissió Interdepartamental d’Actuació de Polítiques LGBTI ha estat l’òrgan 
coordinador encarregat de definir les línies d’actuació del Servei d’atenció integral i 
de redactar el Pla Interdepartamental d’actuació de les polítiques LGBTI 2015-2017. 
Aquest Pla és un full de ruta acordat amb tots els Departaments de la Generalitat per al 
desplegament de la Llei, i defineix els objectius, les actuacions, indicadors d’avaluació i 
les propostes de millora.

En el Pla interdepartamental de polítiques LGBTI 2015-2017, el departament d’En-
senyament estableix tot un seguit d’objectius i accions per tal d’implementar la Llei 
11/2014 que ja preveia a la Llei 12/2009 d’Educació de Catalunya i al Pla d’Igualtat de 
Gènere en el sistema educatiu, aprovat el passat 20 de gener de 2015, i que són els se-
güents: 

– Promoure una educació i una orientació acadèmica i professional sense estereotips 
sexistes ni discriminacions relacionades amb el gènere o amb l’orientació afectivose-
xual: 

• Revisió de les orientacions i recursos del tema de coeducació de l’aplicació infor-
màtica per a l’elaboració del Projecte de Convivència.

• Difusió i promoció de la utilització de l’aplicació informàtica per a l’elaboració del 
Projecte de Convivència (tema de Coeducació)

• Elaboració d’una Unitat didàctica per a Educació Primària per treballar la toleràn-
cia, la convivència i la diversitat.
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• Revisió de la Unitat didàctica de secundària per treballar la prevenció de situacions 
d’odi i discriminació.

Inclusió en els currículums de les diferents àrees d’educació primària i educació se-
cundària obligatòria de continguts per treballar la coeducació.

• Elaboració de material per treballar la diversitat afectivosexual i la coeducació en 
els cicles formatius.

–  Establir propostes d’actuacions específiques per prevenir, detectar i intervenir en 
casos de violència o situacions de discriminació o exclusió per raó d’orientació sexual, 
identitat de gènere o expressió de gènere: 

• Guia per a famílies sobre detecció i prevenció de conductes d’odi i discriminació 
amb orientacions i recursos per a detectar i prevenir entre d’altres conductes la dis-
criminació homòfoba (per orientació afectivosexual) i discriminació per raó de gènere 
(publicada al web Família i Escola. Junts x l’Educació).

• Difusió dels protocols per a la millora de la convivència: conflictes greus, odi i dis-
criminació, assetjament i ciberassetjament.

– Donar suport en casos específics per tractar situacions de conflicte de caràcter 
sexista o homòfob en els centres educatius: 

• Continuïtat de la Unitat de Suport a la Convivència Escolar (USCE)
– Incloure en l’oferta formativa per al professorat formació específica en coeducació 

i orientació afectivosexual, la identitat de gènere i l’expressió de gènere.
• Formació específica en coeducació i en educació afectivosexual en els plans de 

formació per a personal docent, serveis educatius i personal d’infermeria del programa 
salut i escola.

El pressupost assignat per desenvolupar la Llei 11/14 LGBTI radica en el pressupost 
funcional de cadascun dels Departaments i queda reflectit en el Pla Interdepartamental.

Cada Departament té un calendari específic per cada acció a desenvolupar que, en 
tot cas, finalitzarà el desembre de 2017.

S’ha dut a terme un pla de formació del contingut de la Llei 11/14 LGBTI, a través 
de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya a través d’alguns ajuntaments i al-
tres entitats públiques (DIXIT). S’ha fet formació, també, a través d’algunes entitats del 
Consell Nacional de persones LGBTI.

D’altra banda, us informo que per tal de donar solució a les dones lesbianes pel que 
fa a la igualtat d’accés a les tècniques de reproducció assistida, que, per altre banda la 
llei preveu, s’ha creat un grup de treball interdepartamental per trobar solucions a l’ac-
cés a la reproducció assistida a les dones lesbianes.

Per tal que les persones transgèneres o intersexuals es puguin acollir al que estableix 
la llei sense que calgui cap diagnòstic de disfòria de gènere ni cap tractament, la llei 
preveu el dret a consulta i informació. S’està treballant amb el Departament de Salut per 
revisar els criteris d’accés a les intervencions quirúrgiques de canvi de sexe.

A data 5 de febrer d’enguany, des de l’Àrea d’igualtat, tracte i no discriminació 
LGBTI s’ha impulsat el tràmit de canvi de nom de 18 targes sanitàries amb el nom sen-
tit de persones menors transsexuals, en coordinació amb el departament de Salut. S’està 
treballant per establir el reglament per tal que també puguin tenir la targeta sanitària 
amb el nom sentit de les persones majors d’edat.

Barcelona, 9 de febrer de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment del nombre 
d’habitatges de lloguer del parc públic de la Generalitat el 2015
314-00442/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 7099 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00442/11, us informo 
del següent:

El parc d’habitatges de lloguer que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
(AHC) s’ha vist incrementat en gairebé 900 habitatges durant aquest any.

En aquest sentit, el 31 de desembre de 2014 l’AHC gestionava 15.014 habitatge i a 14 
de desembre, en gestionava 15.903.

Aquest increment és degut a les adquisicions d’habitatges mitjançant l’exercici del 
dret de tanteig i retracte establert en el Decret llei 1/2015, als habitatges cedits per altres 
administracions i als habitatges que han cedit les entitats financeres i la Sareb per ser 
destinats a lloguer social.

Barcelona, 9 de febrer de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ajuts atorgats 
per a pagar el lloguer dels habitatges del parc públic gestionat per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el 2015
314-00443/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 7100 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00443/11, us informo 
del següent:

El nombre d’habitatges gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que du-
rant el 2015 han rebut ajuts per al pagament del lloguer van ser 4.034 habitatges.

Barcelona, 9 de febrer de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment del nombre de 
persones ateses per Ofideute el 2015
314-00444/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 7101 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00444/11, us informo 
del següent:

L’any 2014 Ofideute va iniciar 2.900 expedients, mentre que el passat 2015 va iniciar 
3.048 expedients, conseqüentment s’ha produït un increment del 5,10%.

Barcelona, 9 de febrer de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de famílies 
que han rebut ajuts per a pagar el lloguer el 2015
314-00445/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 7102 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00445/11, us informo 
del següent:

En aquests moments s’està duent a terme el tancament corresponent a l’any 2015, 
fet que comporta que no es pugui precisar una dada definitiva. Tanmateix, la Secretaria 
d’Habitatge i Millora Urbana preveu un increment dels ajuts per al pagament de l’habitat-
ge gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de més del 50% respecte el 2014.

Barcelona, 9 de febrer de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment d’habitatges 
subvencionats perquè siguin rehabilitats el 2015
314-00446/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 7103 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00446/11, us informo 
del següent:

Respecte als ajuts a la rehabilitació s’està duent a terme el tancament de les dades 
corresponents a l’any 2015, fet que comporta que no es pugui precisar, en aquest mo-
ment, una dada definitiva.

Tanmateix, sí podem proporcionar les dades corresponents a l’any 2014, en què es 
van cursar un total de 374 expedients corresponents a 5.741 habitatges.

Barcelona, 9 de febrer de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges 
que han rebut ajuts per a instal·lar ascensors a Barcelona, a l’àrea 
metropolitana de Barcelona, al Camp de Tarragona, a les Terres de l’Ebre, 
a Girona i a Lleida
314-00447/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 7590 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00447/11, us informo 
del següent:

Les últimes dades definitives sobre les convocatòries dels ajuts a la rehabilitació 
corresponen a l’any 2014. Conseqüentment, les dades que es mostren a continuació cor-
responen als habitatges beneficiats pels ajuts gestionats per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya per a la instal·lació d’ascensors del 2014.
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Total

Barcelona 980

Girona 174

Lleida 509

Tarragona 461

Terres de l’Ebre 105

Total 2.054

Actualment no podem facilitar les dades de l’AMB del 2014, atès que el Consorci 
Metropolità de l’Habitatge va obrir convocatòria d’ajuts a la rehabilitació durant el 2014, 
però encara no disposen de les dades definitives.

Barcelona, 9 de febrer de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges 
públics que han estat rehabilitats el 2015
314-00448/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 7104 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00448/11, us informo 
del següent:

El nombre d’actuacions d’adequació i manteniment sobre el parc d’habitatges de la 
Generalitat de Catalunya (inclosos els habitatges del programa de cessió) durant el 2015 
(gener a setembre) ha estat de 11.076 (8.547 actuacions de manteniment i 2.529 actua-
cions d’adequació).

Barcelona, 9 de febrer de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes 
de lloguer social signats el 2015
314-00449/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 7591 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00449/11, us informo 
del següent:

L’any 2015 es van realitzar 1.683 contractes de lloguer social mitjançant les borses 
de mediació.

Barcelona, 9 de febrer de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració de l’inventari i 
el catàleg de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics
314-00451/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 7589 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00451/11 us informo del 
següent:

En aquest moment s’ha elaborat l’Inventari d’urbanitzacions susceptibles de tenir 
dèficits urbanístics, d’acord amb allò definit a la Llei 3/2009, de 10 de març, de regula-
rització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics.

A partir del Inventari s’han determinat quines urbanitzacions estan regularitzades i 
quines no, aquestes últimes són les que el Catàleg ha de recollir.

Pel que fa al catàleg d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, està en una fase molt 
avançada d’elaboració i previsiblement podrà ser completat en els propers mesos.

Barcelona, 9 de febrer de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació econòmica de 
la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge i la pobresa energètica
314-00453/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 7105 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00453/11, us informo 
del següent:

El govern de la Generalitat de Catalunya està plenament compromès amb l’objectiu 
que cap família vegi vulnerat el seu dret a un habitatge digne, i per descomptat amb el 
desenvolupament de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

La disposició final setena de l’esmentada llei estableix el següent:
«Entrada en vigor.
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya, llevat de les mesures que comportin un augment de crèdits o 
una disminució d’ingressos amb relació al pressupost vigent, que no entraran en vigor, 
en la part que comporti aquesta afectació pressupostària, fins a l’exercici pressupostari 
següent al de l’entrada en vigor.»

Conseqüentment, totes les afectacions pressupostàries de les mesures establertes en 
aquesta llei s’hauran d’afrontar en la tramitació del següent exercici pressupostari, i per 
tant, en el marc d’elaboració i d’aprovació del pressupost per l’any 2016.

Barcelona, 9 de febrer de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds 
d’ajuts per al pagament del lloguer que s’han presentat des de l’entrada en 
vigor de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència  
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
314-00454/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 7592 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00454/11, us informo 
del següent:

El govern de la Generalitat de Catalunya està plenament compromès amb l’objectiu 
que cap família vegi vulnerat el seu dret a un habitatge digne, i per descomptat amb el 
desenvolupament de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ja gestionava les Prestacions econòmiques 
d’urgència especial, ajuts per a evitar el llançament, amb anterioritat a l’aprovació de la 
Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge i la pobresa energètica.

Recentment s’ha dictat la Resolució TES/7/2016, de 4 de gener, per la qual s’esta-
bleixen les condicions d’accés a les prestacions econòmiques d’especial urgència per 
afrontar situacions d’emergència en l’àmbit de l’habitatge, i el procediment per conce-
dir-les. Aquesta Resolució adapta aquestes prestacions als criteris establerts en la Llei 
24/2015.

Durant el 2015 es varen resoldre favorablement 2.072 ajudes per a evitar desnona-
ments per arrendataris amb rendes de lloguer impagades.

Les sol·licituds que s’han desestimat són les que no compleixen els requisits i en cap 
cas per manca de pressupost.

Barcelona, 9 de febrer de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de convenis 
per al reallotjament signats amb els ajuntaments des de l’entrada en vigor 
de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
314-00455/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 7106 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00455/11, us informo 
del següent:

El govern de la Generalitat de Catalunya està plenament compromès amb l’objectiu 
que cap família vegi vulnerat el seu dret a un habitatge digne, i per descomptat amb el 
desenvolupament de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

L’article 5.6 de la Llei 24/2015 no preveu en cap cas que entre la Generalitat de Ca-
talunya i l’administració local hagin de signar convenis referent al mecanisme per a ga-
rantir el reallotjament de les persones que van a patir un desnonament.

El que preveu aquesta norma és que les administracions públiques acordadament 
han de garantir el reallotjament de les persones que van a patir un desnonament mitjan-
çant les meses de valoració de situacions d’emergència econòmica i social.
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En aquest sentit, cal dir que enguany s’han adjudicat 540 habitatges mitjançant el 
procediment establert per la Mesa d’emergències de l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya, en paral·lel s’han adjudicat 197 més mitjançant les meses d’ajuntaments amb 
reglament propi d’emergències i 111 habitatges mitjançant el procediment de la Mesa 
d’emergències del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

Barcelona, 9 de febrer de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges 
que ha transferit als ajuntaments per a incorporar-los al Fons d’habitatges 
de lloguer
314-00456/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 7107 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00456/11, us informo 
del següent:

El govern de la Generalitat de Catalunya està plenament compromès amb l’objectiu 
que cap família vegi vulnerat el seu dret a un habitatge digne, i per descomptat amb el 
desenvolupament de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

El Fons d’habitatges de lloguer destinats a polítiques socials (FHLS), creat el passat 
mes de juny, no preveu que la Generalitat hagi de transferir habitatges als ajuntaments.

La Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
(AHC), ja va incorporar al FHLS tots els habitatges propis, a més dels cedits per les en-
titats financeres i els que formen part de les xarxes de mediació i d’inclusió.

Paral·lelament, l’AHC va sol·licitar a tots els Ajuntaments que posessin a disposi-
ció del FHLS els seus habitatges, però, a data d’avui només han respost a la sol·licitud 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que ha cedit tot els seu parc d’habitatges, l’Ajun-
tament de Manresa i l’Ajuntament de Barcelona.

Tots els habitatges incorporats pels Ajuntaments compleixen amb les condicions 
d’habitabilitat i no es té constància que cap d’aquest estigui ocupat. Tanmateix, cal es-
pecificar que són els propis Ajuntaments els encarregats de la gestió d’aquests habitat-
ges sota els criteris comuns establerts.

Barcelona, 9 de febrer de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges 
que ha transferit als ajuntaments per a atendre necessitats de 
reallotjament
314-00458/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 7108 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00458/11, us informo 
del següent:

El govern de la Generalitat de Catalunya està plenament compromès amb l’objectiu 
que cap família vegi vulnerat el seu dret a un habitatge digne, i per descomptat amb el 
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desenvolupament de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

La Llei 24/2015 no preveu en cap cas que la Generalitat de Catalunya hagi de trans-
ferir habitatges als ajuntaments per atendre necessitats de reallotjament.

Aquesta norma preveu que les administracions públiques acordadament han de ga-
rantir el reallotjament de les persones que van a patir un desnonament mitjançant les 
meses de valoració de situacions d’emergència econòmica i social.

En aquest sentit, cal dir que enguany s’han adjudicat 540 habitatges mitjançant el 
procediment establert per la Mesa d’emergències de l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya, en paral·lel s’han adjudicat 197 més mitjançant les meses d’ajuntaments amb 
reglament propi d’emergències i 111 habitatges mitjançant el procediment de la Mesa 
d’emergències del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

Barcelona, 9 de febrer de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de pagament als 
funcionaris de les quantitats deduïdes de les pagues extres
314-00555/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 7109 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00555/11 us informo del 
següent:

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 20 de gener de 2016, va debatre el text 
de la Proposta de resolució sobre la recuperació de la paga extraordinària del 2012 i 
d’altres drets laborals dels treballadors públics (tram. 250-00021/11) i va aprovar la Re-
solució 7/XI, que en la matèria objecte de la pregunta preveu:

– Derogar l’Acord de Govern 33/2015, del 10 de març, sobre la recuperació d’una 
part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 per al personal 
del sector públic de la Generalitat de Catalunya, de manera que quedi sense efecte de 
manera gradual, fins que es derogui definitivament.

– Acordar el calendari de derogació en la Mesa General de la Funció Publica, amb 
el garantiment que s’abonarà el que resta de la paga del 2012 entre el 2016 i el 2017 i fi-
xant com a límit per a la liquidació íntegra el primer trimestre del 2018 com a molt tard.

– No prendre altres acords que limitin o impedeixin la recuperació de la paga extra-
ordinària del desembre del 2012 als treballadors públics de la Generalitat.

– Presentar un calendari de pagament per les pagues eliminades els anys 2013  
i 2014.

La voluntat del Govern és la de donar compliment a l’esmentada resolució dins dels 
terminis establerts i d’informar-ne al Parlament.

Barcelona, 9 de gener de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cuidadors 
que hi havia a la Residència Ribera del Sió, d’Agramunt (Urgell), el 2 de 
novembre de 2015
314-00660/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 6880 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-00660/11i 314-00663/11 
us informo que en el moment que es va produir la inundació, a la residència Ribera de 
Sió treballaven 2 auxiliars de geriatria, ràtio de personal d’atenció directa correcte amb 
el que estableix el punt 2.3.2. de l’Annex del Decret 176/2000, de 15 de maig, de modi-
ficació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis 
Socials.

D’altra banda, us informo que en els darrers 10 anys s’han realitzat 10 visites d’ins-
pecció a la Residència Ribera de Sió. Amb caràcter general, durant aquestes visites no 
es van apreciar irregularitats en les condicions funcionals del centre.

Barcelona, 9 de febrer de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions a la 
Residència Ribera del Sió, d’Agramunt (Urgell)
314-00663/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 6880 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00660/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a Constantí (Tarragonès)
314-00671/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 7110 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

nya, em plau fer-vos avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 314-00671/11 
a 314-00674/11, atès que fan referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a infor-
macions estretament relacionades, fet que és objectivament constatable.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) gestiona 112 habitatges al municipi de 
Constantí, dels quals 6 estan buits (2 pendents de lliurament, 2 pendents de regularitzar 
i 2 pendents d’obres) i 2 ocupats il·legalment:

Pel que fa al manteniment, l’AHC realitza el manteniment de l’interior dels habitat-
ges llogats i participa en el manteniment dels edificis d’acord al seu coeficient. Fem sa-
ber que en 19 escales en les que hi ha habitatges que gestiona l’AHC hi ha temes greus 
de convivència veïnal i no estan constituïdes les comunitats de propietaris, fet que im-
possibilita la gestió comunitària.

Així mateix, destaquem que l’AHC ha realitzat recentment una actuació d’urgència 
a l’escala del carrer Horts, 10 (3 habitatges particulars i 4 propietat de l’AHC) degut a 
les importants esquerdes aparegudes a la caixa d’escala amb perill de caiguda del cel-
ras superior i així evitar danys.

Fascicle segon
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Recordem que a l’escala del carrer Horts, 20, es va produir la caiguda del cel-ras i 
tots els habitatges són propietat de particulars i l’AHC no hi pot actuar. Des de l’AHC 
s’ha intentat orientar a la comunitat de propietaris d’aquest edifici per a poder dur a ter-
me la reparació.

Pel que fa a si el Govern té coneixement de la situació d’ocupació il·legal dels ha-
bitatges dels carrers Prat de la Riba i Jaume II, propietat de la Sareb i Servihabitat, 
informem que només es disposa de la informació dels habitatges inscrits al Registre 
d’habitatges buits i en aquests carrers només consten inscrits 9 habitatges i tots propie-
tats d’una altre entitat.

Barcelona, 9 de febrer de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat dels d’habitatges 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a Constantí (Tarragonès)
314-00672/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 7110 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00671/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment dels 
edificis on hi ha els pisos de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a 
Constantí (Tarragonès)
314-00673/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 7110 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00671/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació dels habitatges 
dels carrers de Prat de la Riba i de Jaume II de Constantí (Tarragonès) 
ocupats il·legalment
314-00674/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 7110 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00671/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament dels 
honoraris per l’exercici del torn d’ofici
314-01269/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 7114 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01269/11 us informo del 
següent:
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D’acord amb l’establert als convenis per la prestació del servei d’assistència jurídica 
gratuïta, l’any 2015 el Departament de Justícia ha abonat mensualment, als Consells de 
col·legis d’advocats i de procuradors, per compensar les actuacions de realitzades pels 
advocats i procuradors i per les despeses de gestió col·legial, les quantitats següents:

Advocats 4.345.000 euros
Procuradors 472.239,5 euros
El primer pagament es va fer efectiu en data 28 de febrer de 2015 per subvencionar 

les actuacions realitzades durant el mes de gener de 2015 i l’últim pagament s’ha lliurat 
el mes de desembre per un import de 2 mensualitats que ha servit per finançar les ac-
tuacions realitzades durant els mesos de novembre i de desembre, a més de la despesa 
de gestió col·legial.

És a dir, a 31 de desembre el Departament havia fet efectiu el pagament del 100 % 
de les actuacions realitzades per advocats i procuradors durant l’exercici 2015 per la 
prestació del servei de justícia gratuïta.

En total l’any 2015 s’han satisfet les següents quantitats:
Consell d’Advocats: 53.094.049,84 euros
Consell de Procuradors: 5.897.321,89 euros
Aquestes quantitats inclouen a més de les compensacions econòmiques per les ac-

tuacions d’advocats i procuradors i la despesa de gestió col·legial de l’any 2015, la regu-
larització de la despesa final de l’exercici 2014 per un import total d’1.184.497,73 euros.

D’altra banda, l’any 2015 també s’han pagat els serveis d’orientació jurídica que 
presten tots els col·legis d’advocats de Catalunya, per un import total de 1.326.430,44 
euros, d’acord amb els convenis signats amb els catorze Col·legis.

Any 2015. Pagaments en concepte d’assistència jurídica gratuïta. En euros

Dades desglossades 

Actuacions Gestió Total any

Pagaments 

mensuals

Advocats 49.938.973,02 2.201.026,98 52.140.000,00 4.345.000,0

Procuradors  5.295.114,00 371.760,00  5.666.874,00 472.239,5

Suma 55.234.087,02 2.572.786,98 57.806.874,00

Serveis d’Orientació Jurídica (SOJ)  1.326.430,44

Suma 2015 59.133.304,44

Advocats 2014 954.049,84

Procuradors 2014 230.447,89

Suma regularització 2014 1.184.497,73

TOTAL PAGAT PRESSUPOST 2015 60.317.802,17

Resum pagaments 2015: 

Total Advocats 53.094.049,84

Total Procuradors 5.897.321,89

SOJ 1.326.430,44

Total pagat 2015 60.317.802,17 

Barcelona, 8 de febrer de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos destinats a la 
formació d’advocats per a la implantació de l’expedient judicial electrònic
314-01270/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 7115 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01270/11 us informo del 
següent:

En relació amb la pregunta relativa als recursos pressupostaris destinats a la forma-
ció de lletrats per la implantació de l’expedient judicial electrònic a través del sistema 
e-justicia.cat s’informa el següent:

La implementació de qualsevol mòdul del sistema d’informació e-justicia.cat com-
porta necessàriament la formació, amb caràcter previ i de forma inexcusable, del per-
sonal de l’Administració de justícia (jutges i magistrats, lletrats de l’Administració de 
justícia, fiscals, metges forenses, funcionaris dels cossos de gestió processal i adminis-
trativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial).

Pel que fa a la formació dels advocats, procuradors, graduats socials i resta d’opera-
dors jurídics, no és competència del Departament de Justícia assumir aquesta formació. 
Tanmateix, el Departament de Justícia, de comú acord amb els diferents consells de col-
legis dels diferents col·lectius, ha dut a terme la formació dels equips de formadors de-
signats per cada Consell. Aquests equips de formadors són els que, al seu torn, formen 
els diferents col·legiats. D’altra banda, sempre que s’ha demanat ampliar formació sobre 
algun mòdul en concret, el Departament de Justícia ha atès aquesta petició.

Al seu torn, el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, pot articular 
convenis amb els diferents consells per tal d’ampliar l’oferta formativa o complemen-
tar-la.

Els recursos pressupostaris destinats a la formació, ja siguin dels nostres usuaris 
directes com dels externs, son inclosos en la partida pressupostària destinada a l’àmbit 
d’informàtica en els pressupostos específics de la Secretaria de Relacions amb l’Admi-
nistració de Justícia.

A continuació es detalla el cost anual per a l’any 2016 del personal que integra els 
equips de formació i suport del mòdul de gestió processal d’e-justícia.cat (anomenats 
EFOS). Aquest equips van ser aprovats per Acord de Govern de 25 de novembre de 
2014 pel qual s’aprova el programa d’implementació i seguiment de l’Oficina judicial i 
fiscal.

Cost pressupostari destinat als EFO’S (2016)

Cos Dotacions Brut anual Total

Gestió 12 30.167,42 362.009,04

Tramitació 9 25.843,62 232.592,58

Total 21 594.601,62

Prolongacions de jornada

Gestió 9 4.795,20 43.156,80

Tramitació 6 3.836,16 23.016,96

Total 15 66.173,76

Total pressupostat 660.775,38

Barcelona, 8 de febrer de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos destinats als 
jutjats civils per a la implantació de l’expedient judicial electrònic
314-01271/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 7116 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01271/11 us informo del 
següent:

Els recursos pressupostaris destinats als jutjats de la jurisdicció civil per a la to-
tal implementació de l’expedient judicial electrònic a Catalunya, s’han calculat tenint 
en compte les inversions requerides per construir i desplegar els sistemes d’informació 
 encarregats de la presentació telemàtica de demandes i d’escrits, de la contestació tele-
màtica de la demanda, i de la tramitació de l’expedient electrònic, tant pel que fa a la 
tramitació de jutjats com la de les fiscalies i les seccions civils de l’Audiència Provin-
cial, incloent la interoperabilitat amb els professionals de la justícia: advocats i procu-
radors.

S’han inclòs també les inversions requerides per desenvolupar les col·leccions docu-
mentals i els esquemes tramitals que constitueixen la guia per la tramitació als jutjats:

La construcció del sistema informàtic integra els mòduls específics de gestió pro-
cessal (nucli de tramitació, tramitació civil i fiscalia civil) per un total acumulat a 2016 
de sis milions tres-cents onze mil cinc-cents seixanta-dos euros (6.311.562 euros) a més 
del desplegament als diferents òrgans judicials, amb un cost d’un milió nou-cents qua-
ranta mil cinc-cents cinquanta-set euros (1.940.557 euros) i, per últim, la realització de 
la infraestructura jurídica de suport a l’aplicació (esquema tramital i documents asso-
ciats) amb un cost de vuit-cents seixanta– un mil set-cents vuitanta-sis euros (861.786 
euros), el que fa que els recursos esmerçats per la jurisdicció civil siguin d’un total de 
nou milions cent tretze mil nou-cents sis euros (9.113.906 euros).

Barcelona, 8 de febrer de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació de 
l’expedient judicial electrònic en la jurisdicció social
314-01272/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 7117 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01272/11 us informo del 
següent:

En relació amb la pregunta relativa a les previsions de la implementació de l’expe-
dient judicial electrònic a la jurisdicció social s’informa el següent:

La construcció dels mòduls del sistema e-justicia.cat que esdevenen l’expedient ju-
dicial electrònic, comporta la realització d’un seguit de fases: presa de requeriments, 
anàlisi funcional i tècnic, disseny tècnic, desenvolupament, prova pilot, formació i im-
plementació a tot el territori.

Un cop construïts els mòduls de e.justicia.cat de la Jurisdicció Civil, i en virtut 
d’Acord de la Comissió Mixta Tribunal Superior de Justícia de Catalunya– Departa-
ment de Justícia de data 3 de febrer de 2014, es va decidir iniciar la construcció dels di-
ferents mòduls de la Jurisdicció Social.

Així, el 15 de desembre de 2014 es va iniciar la prova pilot al Jutjat Social número 
3 de Barcelona, que va finalitzar el juny de 2015. A resultes de la prova pilot es va fer 
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necessari desenvolupar uns evolutius que milloressin l’aplicació i, tot seguit, es va plani-
ficar el desplegament a la resta dels òrgans judicials socials de Catalunya.

Actualment, s’està implantant l’expedient judicial electrònic als jutjats socials de Sa-
badell, Terrassa i Mataró, i durant el 2016 està previst que s’implanti a la resta de jutjats 
socials de Catalunya, en total, 55 jutjats.

Barcelona, 8 de febrer de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos destinats als 
jutjats socials per a la implantació de l’expedient judicial electrònic
314-01273/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 7118 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01273/11 us informo del 
següent:

Els recursos pressupostaris destinats als jutjats de la jurisdicció social per a la to-
tal implementació de l’expedient judicial electrònic a Catalunya, s’han calculat tenint 
en compte les inversions requerides per construir i desplegar els sistemes d’informa-
ció encarregats de la presentació telemàtica de demandes i d’escrits, de la contestació 
telemàtica de la demanda, i de la tramitació de l’expedient electrònic, juntament amb 
la interoperabilitat amb els graduats socials. Aquesta despesa és molt inferior a la de la 
jurisdicció civil, donat que s’aprofiten els diferents components tecnològics ja utilitzats 
per a la jurisdicció civil.

S’han inclòs també les inversions requerides per desenvolupar les col·leccions docu-
mentals i els esquemes tramitals que constitueixen la guia per la tramitació als jutjats:

La construcció del sistema informàtic integra els mòduls específics de gestió pro-
cessal (nucli de tramitació, tramitació social) per un total acumulat a 2016 d’un milió 
vuitanta-quatre mil sis-cents onze euros (1.084.611 euros) a més del desplegament als 
diferents òrgans judicials, amb un cost de sis-cents vuitanta-un mil quatre-cents qua-
ranta-dos euros (681.442 euros) i, per últim, la realització de la infraestructura jurídica 
de suport a l’aplicació (esquema tramital i documents associats) amb un cost de cent 
quaranta-sis mil setanta-tres euros (146.073 euros), el que fa que els recursos esmerçats 
per la jurisdicció social siguin d’un total d’un milió nou-cents dotze mil cent vint-i-cinc 
euros (1.912.125 euros).

Barcelona, 8 de febrer de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió la 
implantació de l’expedient judicial electrònic en la jurisdicció contenciosa 
administrativa
314-01274/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 7119 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01274/11 us informo del 
següent:
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Les partides pressupostàries destinades a la implementació de l’expedient judicial 
electrònic a la jurisdicció contenciosa administrativa estan incloses als pressupostos de 
la Generalitat, el detall de les quals es recull en l’Acord de Govern d’1 de juliol de 2014.

Dins del Pla Pluriennal de desplegament del sistema informàtic e-justicia.cat 2014-
2019, es va preveure la construcció dels mòduls d’e-justicia.cat de les jurisdiccions civil, 
social i penal, preveient continuar la implementació de l’expedient judicial electrònic a 
la jurisdicció contenciosa administrativa en els següents exercicis pressupostaris.

Tanmateix, això no significa que fins el 2020 no s’endegui cap actuació en aquesta 
jurisdicció. Previ a la construcció dels mòduls d’e-justicia, s’han de dur a terme una sè-
rie de fases, com ara, la presa de requeriments, l’anàlisi funcional i tècnica, el disseny 
tècnic, la prova pilot, que es poden avançar –si més no un any abans d’iniciar la cons-
trucció dels nous mòduls– amb els recursos pressupostaris ordinaris.

Barcelona, 8 de febrer de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos destinats 
als jutjats contenciosos administratius per a la implantació de l’expedient 
judicial electrònic
314-01275/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 7120 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01275/11 us informo del 
següent:

Tal com s’ha informat a la pregunta parlamentària amb núm. de tramitació 314-
01274-11 sobre les previsions de la implementació de l’expedient judicial electrònic a 
la jurisdicció contenciosa administrativa, dins del Pla Pluriennal de desplegament del 
sistema informàtic e-justicia.cat 2014-2019, es va preveure la construcció dels mòduls 
d’e-justicia.cat de les jurisdiccions civil, social i penal, preveient continuar la implemen-
tació de l’expedient judicial electrònic a la jurisdicció contenciosa administrativa en els 
següents exercicis pressupostaris.

Com ja s’ha informat anteriorment prèvia a la construcció dels mòduls e-justicia.
cat s’han de dur a terme una sèrie de fases, com ara, la presa de requeriments, la anàlisi 
funcional i tècnica, el disseny tècnic, la prova pilot, que es poden avançar –si més no un 
any abans d’iniciar la construcció dels nous mòduls– amb els recursos pressupostaris 
ordinaris.

Barcelona, 8 de febrer de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació de 
l’expedient judicial electrònic en la jurisdicció penal
314-01276/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 7121 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01276/11 us informo del 
següent:
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En relació amb la pregunta relativa a les previsions de la implementació de l’expe-
dient judicial electrònic a la jurisdicció penal s’informa el següent:

Pel que fa a la jurisdicció penal, cal tenir en compte que la construcció de l’expe-
dient judicial electrònic abasta els jutjats d’instrucció, la gestió dels serveis de guàrdia, 
els jutjats penals declaratius i d’execucions, les seccions penals de les audiències pro-
vincials, l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya així com la tota 
la integració de la Fiscalia, els Mossos d’Esquadra, hospitals, entre altres.

En virtut del Pla Pluriennal de desplegament del sistema informàtic e-justicia.cat 
2014-2019, ja s’han iniciat les actuacions de modernització en aquesta jurisdicció. Ac-
tualment, l’expedient judicial electrònic es troba en fase de presa de requeriments i està 
prevista una primera prova pilot cap el segon semestre de 2017.

Finalitzada la prova pilot, caldrà implementar progressivament l’expedient judicial 
electrònic a tots els òrgans judicials de l’ordre penal.

Barcelona, 8 de febrer de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforçament dels jutjats 
penals de resultes de la reforma de la Llei d’enjudiciament criminal
314-01277/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 7122 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01277/11 us informo del 
següent:

Com a conseqüència de l’entrada en vigor de la reforma de la Llei d’Enjudiciament 
Criminal operada per la Llei 41/2015, de 5 d’octubre, de modificació de la Llei d’enju-
diciament criminal per a l’agilització de la justícia penal i l’enfortiment de les garanties 
processals, la Fiscalia General de l’Estat, mitjançant ofici de data 4 de desembre de 
2015, va sol·licitar, en l’àmbit de les nostres competències, l’autorització de prolonga-
cions de jornada o d’un programa d’actuació per objectius, pels funcionaris del cos de 
gestió o de tramitació processal en el nombre i respecte de les següents Fiscalies:

FP: Fiscalia Provincial
FA: Fiscalia d’Àrea
ST: Secció Territorial

FP Barcelona 2
ST Badalona 1
FA Granollers  1
ST Hospitalet Ll 1
FA Manresa-IG-Vic 1
FA Mataró-Arenys 1
ST El Prat 1
FA Sabadell 1
ST St Feliu Llob 1
ST Sta Coloma Gr 1
FA Terrassa 1
FA Vilanova G 1
FP Girona 1
FP Lleida  1
FP Tarragona 1
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S’han autoritzat setze prolongacions de jornada sol·licitades pel període del 18 de ge-
ner al 31 de març de 2016. Tanmateix a les següents fiscalies no s’ha pogut adoptar l’es-
mentada mesura atès que no ha hagut persones voluntàries: Fiscalia de Badalona, Sant 
Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa i Fiscalia de Lleida. Per aquest 
motiu s’ha aprovat una tercera prolongació a Barcelona.

No ens consta a data d’avui cap sol·licitud de mesura de reforç addicional fruit de 
l’impacte de la LECrim.

D’altra banda, des d’un punt de vista tècnic des de la Direcció General de Modernit-
zació de l’Administració de Justícia s’estan preparant uns nous camps en el sistema de 
gestió processal TEMIS-2, i uns llistats associats per tal de poder disposar de la infor-
mació tant des dels Jutjats d’Instrucció, com per part de la Fiscalia, qüestió que agilitza-
rà l’obtenció de la informació de les causes obertes abans de sis mesos.

Barcelona, 8 de febrer de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió la implantació 
de l’expedient judicial electrònic en la jurisdicció civil
314-01278/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 7123 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01278/11 us informo del 
següent:

En relació amb la pregunta relativa a les previsions de la implementació de l’expedi-
ent judicial electrònic a la jurisdicció civil s’informa el següent:

La construcció de la totalitat de la jurisdicció civil comporta, al seu torn, la cons-
trucció de més de trenta mòduls informàtics, és a dir, trenta aplicacions independents 
que interrelacionades constitueixen la jurisdicció civil. Totes aquestes aplicacions han 
de complir el test de compatibilitat establert per el Consell General del Poder Judicial.

Amb caràcter previ a la implementació de l’expedient judicial electrònic en aquesta 
jurisdicció, es va iniciar el juny de 2013 una prova pilot al Jutjat de 1a Instància núm. 
37 de Barcelona, que es va estendre durant divuit mesos. Un cop validat el mòdul pels 
òrgans judicials, s’ha iniciat la implantació al territori, jutjat per jutjat i partit judicial 
per partit judicial.

Està previst que durant aquest any 2016 es completi la implementació de l’expedient 
judicial electrònic a tots els jutjats de la jurisdicció civil dels partits judicials que comp-
ten amb separació de jurisdiccions (en total 110 jutjats de 1a instància, 16 de família i 4 de  
capacitats).

Continuant amb la jurisdicció civil, el setembre de 2016 es durà a terme la prova 
pilot per a una secció civil de les audiències provincials. Superada la prova pilot i ja a 
l’inici del 2017, s’implementarà l’expedient judicial electrònic a les 16 seccions restants 
de les 4 audiències provincials de Catalunya.

Els calendaris de construcció i d’implantació dels diferents mòduls de la aplicació de 
gestió processal e.justicia.cat es fixen de comú acord amb la Sala de Govern del Tribunal 
Superior de Justícia, segons les seves prioritats, en el si de la Comissió Mixta Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya - Departament de Justícia.

Barcelona, 8 de febrer de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes de l’acord 
estatal de recuperació de drets laborals signat entre els sindicats i el 
Ministeri de Justícia
314-01279/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 7124 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01279/11 us informo del 
següent:

Aquest Acord va ser publicat en el BOE el passat dia 22 de gener de 2016 i que enca-
ra no ha tingut lloc la reunió de la Conferència Sectorial prevista al punt 10è de l’Acord, 
en el que s’ha previst informar a les comunitats autònomes.

No obstant això, és voluntat del Govern de la Generalitat que els funcionaris al ser-
vei de l’Administració de justícia a Catalunya puguin gaudir, quan abans millor i en la 
mesura que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, de les mesures previstes en 
aquest Acord, i per aquest motiu un cop tingui lloc la Conferència Sectorial esmenta-
da, s’informarà als representants de les organitzacions sindicals presents a la Mesa de 
Negociació del Personal al servei de l’Administració de Justícia amb la finalitat d’obrir 
un període de negociació en el que es tractarà de l’objecte i extensió de les mesures a 
adoptar.

Així mateix, en relació amb el compromís primer de l’Acord, relatiu a l’objectiu 
d’ampliar el període de gaudiment dels dies reconeguts en el Reial decret llei 10/2015, 
d’11 de setembre, fins el dia 31 de març, s’informa que en la Mesa de Negociació del dia 
16 d’octubre de 2015 es va acordar amb les organitzacions sindicals aplicar aquesta me-
sura i per tant, es va informar convenientment al personal abans de finalitzar l’any 2015.

Barcelona, 8 de febrer de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el funcionament de la 
plataforma e-justícia
314-01358/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 7125 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

nya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-01358/11 us informo del 
següent:

El sistema d’informació e-justícia.cat es composa de diferents aplicacions que donen 
servei a la gestió processal. D’aquestes aplicacions destaquem:

– Demandes i escrits (TTA / RED), Registre i Repartiment (RiR): Finalitzats i des-
plegats a tots els partits judicials de Catalunya de la jurisdicció civil. A la jurisdicció 
social i contenciosa està prevista la implantació a partir del mes de febrer i de forma 
progressiva a tots el partits judicials.

– Tramitació (TRA): s’encarrega de la gestió processal dels jutjats. Per a la juris-
dicció de civil i social està en desplegament. Per la jurisdicció de penal està en fase de 
construcció.

– Gestió de Requeriments Policials: desplegat a tots els partits judicials.
– Tribunal del Jurat (TDJ): desplegat a les 4 Audiències Provincials.
– Gestió d’efectes (GEF): desplegat a 20 partits judicials i en desplegament progres-

siu a la resta.
– Correus (COR): desplegat a 6 partits judicials on s’ha implementat el nou model 

d’oficina judicial.
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El Departament de Justícia és el competent per a la gestió de les dades però ho fa a 
traves de l’Acord de Govern GOV/144/2011 de 18 d’octubre, que aprova la gestió centra-
litzada, transversal i coordinada de les solucions TIC de l’Administració de la Generali-
tat de Catalunya i el seu sector públic i, encarrega al Consell d’Administració del Centre 
de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de Catalunya (CTTI) que impulsi 
les mesures necessàries per dur-la a terme.

Aquest acord preveu una assumpció progressiva de la gestió transversal de les TIC 
per part del CTTI, definida posteriorment mitjançant Acord de Govern de 24 de juliol 
de 2012 pel qual s’autoritza els departaments de la Generalitat de Catalunya, entitats 
autònomes administratives, CatSalut, ICS, ICASS les despeses amb càrrec a exercicis 
futurs per a fer front a l’encàrrec de gestió al CTTI per a la prestació de solucions TIC 
a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic per al període de 
2013 a 2019.

El CTTI va adjudicar a l’empresa T-Systems Iberia els serveis d’explotació dels sis-
temes d’informació (adjudicatària del lot A1 i CPD4 del contracte de col·laboració entre 
el sector públic i el sector privat).

Les dades són propietat del Consell General del Poder Judicial però són gestiona-
des pel Departament de Justícia a través de l’empresa T-Systems Iberia per encàrrec 
del CTTI i en virtut dels esmentats contractes. Els servidors són propietat de l’empresa 
T-Systems Iberia. Aquesta empresa presta el serveis d’explotació del sistemes d’infor-
mació, que és supervisada per la direcció de l’Àrea de gestió de serveis del CTTI

Respecte als aspectes de seguretat és el Centre de Seguretat de la Informació de Ca-
talunya (CESICAT) qui estableix les polítiques i mesures de seguretat. Aquest organis-
me vetlla de forma contínua pel compliment d’aquestes normes.

Cada 2 anys, en el marc de les actuacions dutes a terme pel Consell General del Po-
der Judicial, es realitza una auditoria de seguretat de les infraestructures tecnològiques 
que donen suport al sistemes d’informació implementats a l’Administració de Justícia. 
En aquesta auditoria es revisen els aspectes establerts en el Test de Compatibilitat del 
propi Consell General de Poder Judicial.

També cal remarcar que tots els mòduls del sistema e-justicia.cat, són també prèvia-
ment auditats abans de la seva posada en producció per part del Consell General del Po-
der Judicial de conformitat i en compliment de l’esmentat Test de Compatibilitat.

El sistema d’informació e-justícia.cat té com a pilar fonamental la interoperabilitat 
amb d’altres sistemes. Respecte a:

a) Arconte: existeix intercanvi de les dades del procediment (tipus, número, any, 
intervinents, col·laboradors, estats interns..). Les gravacions de les vistes poden ser ac-
cedides des d’e-justícia alhora que també es permet la seva descàrrega a les parts del 
 procediment. El sistema d’informació Arconte també és auditat pel CESICAT.

b) LexNET: es tracta d’un sistema d’informació del Ministeri de Justícia. El sistema 
d’informació e-justícia.cat envia els documents a notificar a LexNET i aquest s’encar-
rega de dipositar-los a les bústies destí: procuradors, advocats, ... Existeix intercanvi de 
dades tècniques (acusament de recepció, canvi d’estats...)

Barcelona, 8 de febrer de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el futur del 
Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou i el projecte BCN World
310-00010/11

ANUNCI: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 8272 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.02.2016

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

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern sobre el futur del CRT de Vila-seca i Salou 

(BCN World)?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2016
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’informe de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la gestió de l’empresa 
concessionària d’Aigües Ter Llobregat
310-00011/11

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC

Reg. 8274 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.02.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb l’informe de l’Oficina Antifrau 

de Catalunya sobre la gestió de l’empresa concessionària d’Aigües Ter Llobregat?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la concessió de 
la gestió d’Aigües Ter Llobregat
310-00012/11

ANUNCI: JOSEP ENRIC MILLO I ROCHER, DEL GP PPC

Reg. 8276 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.02.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Par-
lament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Sobre la concessió de la gestió d’Aigües Ter-Llobregat.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de 
transport
310-00013/11

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S

Reg. 8277 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.02.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple que tindrà lloc el 17 
de febrer de 2016.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern sobre les polítiques de transport?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els mitjans de 
comunicació
310-00014/11

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S

Reg. 8278 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.02.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple que tindrà lloc 
el proper 17 de febrer de 2016.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern sobre els mitjans de comunicació?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el paper dels 
regadius davant els reptes que planteja el canvi climàtic al sector agrari
310-00015/11

ANUNCI: JORDI TURULL I NEGRE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP JS

Reg. 8280 i 8299 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.02.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovi-

ra i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí del Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Par-
lament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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– Quina és la posició del Govern en relació al paper que han de jugar els regadius, 
davant els reptes que planteja el canvi climàtic per al sector agrari?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els motius pels 
quals no es pot fer en català l’examen d’accés a l’advocacia
310-00016/11

ANUNCI: JORDI TURULL I NEGRE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP JS

Reg. 8281 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.02.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovi-

ra i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí del Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Par-
lament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Per quins motius no es podrà fer l’examen d’accés a l’advocacia, que organitza el 

Ministerio de Justícia, en català?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la Llei orgànica 
4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana
310-00017/11

ANUNCI: MIREIA BOYA E BUSQUET, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP CUP-CC

Reg. 8282 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.02.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Mireia Vehí i Cantenys, diputada del GP de la 

Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els 
articles 160 i 161 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta se-
güent, per tal que els sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
Sobre la Llei mordassa.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Mireia Vehí i Cantenys, diputada, GP CUP-CC 

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el manteniment 
de la xarxa ferroviària que administra l’empresa pública de l’Estat Adif
310-00018/11

ANUNCI: JORDI TURULL I NEGRE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP JS

Reg. 8283 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.02.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira i 

Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableixen 



BOPC 61
19 de febrer de 2016

3.25.05. Preguntes orals en el Ple 67 

els articles 160 i 161 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta se-
güent, per tal que els sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Què pensa fer el Govern davant l’estat de manteniment de la xarxa ferroviària que 

administra l’empresa publica de l’Estat ADIF?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política
317-00007/11

ANUNCI: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 7113 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.02.2016

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, formula la pregunta se-
güent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el Molt Honorable President de la Generalitat de la situació po-

lítica a Catalunya?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política i social
317-00008/11

ANUNCI: MIREIA BOYA E BUSQUET, DEL GP CUP-CC

Reg. 7751 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.02.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Cri-

da Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, 
formula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del President de la Generalitat de Catalunya sobre la situa-

ció política i social que viu el país?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política
317-00009/11

ANUNCI: JOSEP LLUÍS FRANCO RABELL, DEL GP CSP

Reg. 8271 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.02.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Lluís Franco Rabell, president del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, formula la 
pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en 
el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’opinió del Govern en relació a l’actual situació política?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2016
Josep Lluís Franco Rabell, president GP CSP

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política
317-00010/11

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC

Reg. 8273 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.02.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, formula la pregunta següent al 
president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Molt Honorable President de la Generalitat en relació 

amb la situació política actual?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política
317-00011/11

ANUNCI: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL GP PPC

Reg. 8275 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.02.2016

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, president del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, formula 
la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Què opina el Molt Honorable President de la Generalitat de l’actual situació polí-

tica a Catalunya?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2016
Xavier García Albiol, president GP PPC
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00012/11

ANUNCI: JORDI TURULL I NEGRE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP JS

Reg. 8279 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 15.02.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira 

i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix 
l’article 161 del Reglament del Parlament, formulen la pregunta següent al president de 
la Generalitat, per tal que els sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en relació als darrers esdeveni-

ments de l’actualitat política?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS 

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió 
d’incloure nous criteris socials per a l’accés a la renda mínima d’inserció
311-00007/11

ANUNCI: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 4362 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 10.02.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies
Raül Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern incloure criteris com l’escolarització dels infants a càrrec o 

bé la comprensió de la llengua per a l’accés a la Renda Mínima d’Inserció?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2016
Raül Moreno Montaña, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els requisits 
que preveu incloure per a l’accés a la renda mínima d’inserció
311-00008/11

ANUNCI: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 4363 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 10.02.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies
Raül Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els nous requisits que té previst el Govern incloure per a l’accés de la 

Renda Mínima d’Inserció?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2016
Raül Moreno Montaña, diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
obligacions socials bàsiques per a accedir a la renda mínima d’inserció
311-00009/11

ANUNCI: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 4364 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 10.02.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies
Raül Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Què entén el Govern per «obligacions socials bàsiques» per accedir a la Renda 

Mínima d’Inserció?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2016
Raül Moreno Montaña, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la quantitat 
prevista per a la renda mínima d’inserció en els pressupostos del 2016
311-00010/11

ANUNCI: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 4365 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 10.02.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies
Raül Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la quantia pressupostària prevista pel Govern per la Renda Mínima d’In-

serció per l’any 2016?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2016
Raül Moreno Montaña, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de 
beneficiaris de la renda mínima d’inserció que té previst incrementar amb 
l’ampliació del pressupost per al 2016
311-00011/11

ANUNCI: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 4366 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 10.02.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies
Raül Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants beneficiaris de la Renda Mínima d’Inserció té previst el Govern augmentar 

amb l’ampliació del pressupost destinat a aquesta prestació per l’any 2016?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2016
Raül Moreno Montaña, diputat GP SOC



BOPC 61
19 de febrer de 2016

3.25.10. Preguntes orals en comissió 71 

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de 
beneficiaris de la renda mínima d’inserció que n’han quedat exclosos el 
2014 i el 2015
311-00012/11

ANUNCI: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 4367 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 10.02.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies
Raül Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants beneficiaris de la Renda Mínima d’Inserció han quedat exclosos els anys 

2014 i 2015?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2016
Raül Moreno Montaña, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre 
de sol·licituds d’indemnitzacions per a dones víctimes de la violència 
masclista registrades el 2015
311-00050/11

ANUNCI: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP C’S

Reg. 6234 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 10.02.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies
Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
1. ¿Cuántas solicitudes de indemnizaciones han sido registradas en el año 2015 rela-

tivas al Decret 80/2015, de 26 de maig, de les indemnitzacions i ajuts per a dones vícti-
mes de violència masclista que estableixen l’article 47 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, 
del dret de les dones a eradicar la violència masclista, i l’article 27 de la Llei orgànica 
1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gè-
nere?

2. ¿Cuántas solicitudes se han aprobado y abonado, y cuantas están pendientes de 
tramitación y abono a fecha de la presente pregunta?

Palacio del Parlamento, 3 de febrero de 2016
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost per 
a l’Administració de la resolució d’un contracte amb Acciona per causa 
imputable a la concessionària
311-00067/11

ANUNCI: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP C’S

Reg. 7706 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 

16.02.2016

A la Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguien-
te pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
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Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Con fecha 8/2/2016 la Oficina Antifraude ha remitido un informe donde se consta-

tan irregularidades por un importe que asciende a 13,3 millones de euros. En él la Ofi-
cina Antifraude insta al gobierno de la Generalitat de Cataluña a iniciar la resolución 
del contrato con Acciona por causa imputable a la concesionaria, según lo previsto en el 
Pliego de Condiciones Administrativas.

– En caso de resolución del contrato por causa imputable a la concesionaria ¿qué 
coste tendría para la administración?

Palacio del Parlamento, 10 de febrero de 2016
Marina Bravo Sobrino, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’impacte en 
la factura de l’aigua de les despeses improcedents incloses en el cost de 
gestió
311-00068/11

ANUNCI: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP C’S

Reg. 7707 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 

16.02.2016

A la Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Con fecha 8/2/2016 la Oficina Antifraude ha remitido un informe donde se cons-

tatan irregularidades por un importe que asciende a 13,3 millones de euros. El fraude 
supone, entre otras cosas, que en el coste de gestión del agua se hayan incluido deter-
minados gastos improcedentes. Esto puede suponer, como el propio informe reconoce, 
un impacto en las tarifas del agua, que se revisan en función de los gastos del servicio.

– ¿Ha valorado el Govern de la Generalitat qué impacto directo tendrían estos gas-
tos irregulares sobre la factura del consumidor final?

– En caso positivo, ¿a cuánto ascendería el sobrecoste anual para una familia media?
– En caso negativo, ¿por qué no? ¿tiene previsto evaluarlo?
– ¿Qué medidas tomará el gobierno de la Generalitat para asegurarse de que estos 

sobrecostes irregulares o cualquier otro no tengan repercusión sobre las tarifas aplica-
bles a los consumidores finales?

Palacio del Parlamento, 10 de febrero de 2016
Marina Bravo Sobrino, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió 
d’iniciar la resolució d’un contracte amb Acciona per causa imputable a la 
concessionària
311-00069/11

ANUNCI: MARINA BRAVO SOBRINO, DEL GP C’S

Reg. 7708 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 

16.02.2016

A la Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
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Con fecha 8/2/2016 la Oficina Antifraude ha remitido un informe donde se consta-
tan irregularidades por un importe que asciende a 13,3 millones de euros. En él la Ofi-
cina Antifraude insta al gobierno de la Generalitat de Cataluña a iniciar la resolución 
del contrato con Acciona por causa imputable a la concesionaria, según lo previsto en el 
Pliego de Condiciones Administrativas.

– ¿Tiene previsto el Govern de la Generalitat de Cataluña iniciar este trámite?
– En caso afirmativo, ¿cuándo?
– En caso negativo, ¿por qué no

Palacio del Parlamento, 10 de febrero de 2016
Marina Bravo Sobrino, diputada GP C’s

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

ANUNCI: DAVID MEJÍA AYRA, DEL GP C’S

Reg. 7718 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 11.02.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
David Mejía Ayra, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que 

estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta se-
güent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Al llarg del 2015 les farmàcies amb Viabilitat Econòmica Compromesa (VEC) han 
augmentat a Catalunya en un 30 %. El risc per aquestes oficines de farmàcia de subsistir 
és molt més elevat com a conseqüència de l’escassa venta de receptes i els impagaments 
de factures que tenen per part de l’administració catalana.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures té previstes el Govern de la Generalitat per a mantenir la subsis-

tència d’aquestes farmàcies?
– Té la Conselleria de Sanitat algun pla respecte a elles?
– Si és així, quins mecanismes utilitzarà per poder dur-lo a terme?
– Si no és així, per què no?
– Quin pressupost té previst destinar el Govern de la Generalitat durant l’any 2016 

per a fer front a la despesa sanitària?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2016
David Mejía Ayra, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estat del Pla 
de desenvolupament urbanístic amb relació al Centre Recreatiu i Turístic 
de Vila-seca i Salou
311-00077/11

ANUNCI: JOAN GARCÍA GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 8423 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.02.2016

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Joan García González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En relación al Centro Recreativo y Turístico de Vila-seca y Salou,
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–¿Cuál es el estado actual del Plan de desarrollo urbanístico?

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2016
Joan García González, diputado del GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els tràmits 
pendents d’execució amb relació al Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca 
i Salou
311-00078/11

ANUNCI: JOAN GARCÍA GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 8424 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.02.2016

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Joan García González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En relación al Centro Recreativo y Turístico de Vila-seca y Salou,
–¿Qué trámites hay pendientes de ejecución?

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2016
Joan García González, diputado del GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari 
previst per a la finalització del projecte del Centre Recreatiu i Turístic de 
Vila-seca i Salou
311-00079/11

ANUNCI: JOAN GARCÍA GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 8425 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.02.2016

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Joan García González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En relación al Centro Recreativo y Turístico de Vila-seca y Salou,
– ¿Cuál es el calendario previsto para la finalización de todas las fases del proyecto?

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2016
Joan García González, diputado del GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les empreses i 
els inversors amb què negocia per a l’adjudicació de llicències amb relació 
al Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou
311-00080/11

ANUNCI: JOAN GARCÍA GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 8426 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.02.2016

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Joan García González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguien-
te pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
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Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En relación al Centro Recreativo y Turístico de Vila-seca y Salou,
– ¿Cuáles son las empresas e inversores con los que actualmente está negociando el 

Govern de la Generalitat para la posible adjudicación de licencias de juego y de fases 
del proyecto?

Palacio del Parlamento, 15 de febrero de 2016
Joan García González, diputado del GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures 
per a evitar la deslocalització d’empreses cap a altres llocs de l’Estat
311-00081/11

ANUNCI: JOAN GARCÍA GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 8427 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 17.02.2016

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement
Joan García González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

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

Durant els últims mesos hem continuat coneixent que l’efecte de la deslocalització 
d’empreses continua molt viu a Catalunya. Però no es tracta d’una deslocalització d’em-
preses cap a altres parts de la Unió Europea sinó cap a altres comunitats autònomes 
d’Espanya.

L’interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
1. Quines mesures està prenent el Govern de la Generalitat per revertir aquesta si-

tuació de fugida d’empreses cap a altres parts d’Espanya?
2. Quines gestions ha fet el Govern de la Generalitat davant les empreses i el Govern 

d’Espanya per evitar-les?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2016
Joan García González, diputat del GP C’s

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment del 
principi de presència equilibrada d’homes i dones en els nomenaments i 
les designacions dels càrrecs de responsabilitat de la Generalitat
314-02158/11

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP SOC

Reg. 6482 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el grau d’acompliment del principi de presència equilibrada de dones i ho-

mes en els nomenaments i designacions dels càrrecs de responsabilitat de la Generalitat 
de Catalunya, de tots els seus organismes i empreses dependents, així com en aquells en 
què la Generalitat de Catalunya hi té participació i representació?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2016 
Marta Moreta Rovira, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els percentatges i les 
xifres absolutes de presència de dones i homes en els consells i òrgans de 
govern de la Generalitat
314-02159/11

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP SOC

Reg. 6483 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els percentatges i les xifres absolutes sobre presència de dones i homes 

en la configuració de tots els consells i òrgans de Govern de la Generalitat de Catalu-
nya, tots els seus organismes i empreses dependents, així com en els diferents nivells 
directius de tots els departaments, organismes i empreses dependents de la Generalitat 
de Catalunya?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2016 
Marta Moreta Rovira, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’aplicar 
la representació paritària als òrgans col·legiats de la Generalitat en 
compliment de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
314-02160/11

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP SOC

Reg. 6484 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern aplicar, l’any 2016, la representació paritària als òrgans col·le-

giats de la Generalitat de Catalunya, tal i com estableix l’article 12 de la Llei 17/2015, 
del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2016 
Marta Moreta Rovira, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament de la Llei 
17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
314-02161/11

FORMULACIÓ: MARTA MORETA ROVIRA, DEL GP SOC

Reg. 6485 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Quin és el calendari que té previst el Govern per el desplegament de la Llei 
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2016 
Marta Moreta Rovira, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament dels ajuts de 
la política agrícola comuna del 2015 als agricultors i ramaders de Lleida 
que tenen parcel·les a Catalunya i a Aragó
314-02162/11

FORMULACIÓ: MARISA XANDRI PUJOL, DEL GP PPC

Reg. 6758 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els motius pels quals més d’un miler d’agricultors i ramaders de Lleida 

que tenen parcel·les a Catalunya i Aragó, i han tramitat la PAC des de Catalunya, encara 
no han cobrat els ajuts de la PAC 2015?

– Quan tenen previst fer el pagament d’aquests ajuts quan des del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca es va assegurar que es faria efectiu el 95% de l’import 
entre el 14 i 18 de desembre de 2015?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016 
Marisa Xandri Pujol, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions que es duen a 
terme per a gestionar les dejeccions ramaderes
314-02163/11

FORMULACIÓ: MARISA XANDRI PUJOL, DEL GP PPC

Reg. 6759 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions concretes està duent a terme el Departament d’Agricultura, Rama-

deria, Pesca i Alimentació per a la gestió de les dejeccions ramaderes?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016 
Marisa Xandri Pujol, diputada GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les explotacions 
ramaderes a les quals s’han fet diagnosis de les dejeccions ramaderes en 
data del 31 de gener de 2016
314-02164/11

FORMULACIÓ: MARISA XANDRI PUJOL, DEL GP PPC

Reg. 6760 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Segons el propi Govern, des del març de 2014, el Departament d’Agricultura, Rama-

deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural va iniciar un procediment de diagnosi a totes 
aquelles explotacions que portaven el purí a les diferents plantes, d’acord amb el Pla de 
gestió de les dejeccions ramaderes vigent per a cada explotació, així com un assesso-
rament personalitzat a cadascuna d’aquestes explotacions, informant el ramader de les 
possibles alternatives que podia emprendre en la gestió de les dejeccions: 

– A 31 de gener de 2016, en quantes explotacions s’ha actuat fent una diagnosi per 
presentar-li alternatives? Detallar per municipis.

– A 31 de gener de 2016 i després de fer-ne una diagnosi, en quantes explotacions 
s’ha informat al ramader de les alternatives que tenia en la gestió de les dejeccions?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016 
Marisa Xandri Pujol, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds 
de beques de menjador en el període 2012-2016
314-02165/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 6761 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlamento
María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
–¿Cuántas solicitudes de becas comedor se recibieron para los cursos 2012-13, 2013-

14, 2014-15 y 2015-16? Total y desglosadas por comarca y curso.

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beques de 
menjador atorgades en el període 2012-2016
314-02166/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 6762 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlamento
María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del 
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Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas becas comedor se concedieron en los cursos 2012-13, 2013-14, 2014-15, 

2015-16? Total y desglosadas por comarca y curso.

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beques  
de menjador atorgades en el període 2012-2016 que van cobrir tot el cost 
del menjador
314-02167/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 6763 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlamento
María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas de las becas comedor concedidas en los cursos 2012-13, 2013-14, 2014-

15, 2015-16 cubrieron el 100% del coste del comedor? Total y desglosadas por comarca 
y curso.

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la despesa en 
beques de menjador del període 2013-2016
314-02168/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 6764 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlamento
María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál fue el importe total del gasto de la Generalitat en becas comedor durante el 

ejercicio presupuestario de 2013, 2014, 2015 y previsto para 2016?

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de línies de P3 
públiques que es preveu de tancar el curs 2016-2017
314-02169/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 6765 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlamento
María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas líneas de P3 públicas tiene previsto cerrar la Conselleria de cara al curso 

2016/17? Desglosar por provincias y municipios.

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de 
primer d’educació secundària obligatòria per al curs 2016-2017
314-02170/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 6766 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlamento
María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué previsión de plazas para 1º ESO tiene la Conselleria para el curso 2016/17? 

Desglosar por provincia y comarca.

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de dèficit de 
places de primer d’educació secundària obligatòria per al curs 2016-2017
314-02171/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 6767 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlamento
María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué previsión tiene la Conselleria de déficit de plazas para 1º de ESO para el cur-

so 2016/17? Desglosar por provincia y comarca.

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC



BOPC 61
19 de febrer de 2016

3.25.15. Preguntes per escrit 81 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la solució als problemes 
de dèficit de places de primer d’educació secundària obligatòria per al 
curs 2016-2017
314-02172/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 6768 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlamento
María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cómo piensa la Conselleria solucionar los problemas de déficit de plazas para es-

colarizar a los alumnos de 1º ESO el curso 2016/17? Detallar las soluciones por comar-
cas de las cuatro provincias.

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació de l’Institut 
Can Planas, de Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
314-02173/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 6769 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlamento
María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué actitud tiene la Conselleria en relación a la remodelación y ampliación ne-

cesarias del Instituto Can Planas de Barberà del Vallés?

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de l’Institut 
Escola Serra de Miralles, de Tordera (Maresme)
314-02174/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 6770 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlamento
María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Qué actitud tiene la Conselleria frente a la consolidación y construcción del Insti-
tuto Escuela Serra de Miralles de Tordera?

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mòduls prefabricats 
que hi haurà als centres educatius el curs 2016-2017
314-02175/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 6771 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlamento
María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos módulos prefabricados estarán presentes y en uso en los centros educati-

vos catalanes al inicio del curso 2016/17? Desglosar por ciclo y comarca, especificando 
Barcelona ciudad y Barcelona área metropolitana.

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció de mòduls 
prefabricats d’escoles i instituts
314-02176/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 6772 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlamento
María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué plan de reducción de módulos prefabricados en escuelas e institutos públicos 

tiene la Conselleria?

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que 
estudien en mòduls prefabricats
314-02177/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 6773 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlamento
María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del 
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Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos alumnos están estudiando en módulos prefabricados este curso 2016/17? 

Detallar Desglosar por ciclo y comarca, especificando Barcelona ciudad y Barcelona 
área metropolitana.

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’estudis que 
valorin l’impacte i els efectes de l’horari compactat als instituts
314-02178/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 6774 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlamento
María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Existe algún estudio oficial que valore el impacto y efectos del horario compacta-

do en los institutos catalanes?

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’instituts amb 
horari compactat
314-02179/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 6775 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlamento
María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos institutos del total de institutos catalanes aplican el presente curso 

2015/16 el horario compactado? Detallar número de institutos total y número que apli-
ca horario compactado por comarca, especificando Barcelona ciudad y Barcelona área 
metropolitana.

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar 
el nombre d’instituts amb horari compactat el curs 2016-2017
314-02180/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 6776 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlamento
María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-

talunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Par-
lamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Piensa la Conselleria ampliar el número de institutos con horario compactado para 

el curso 2016/17? Detallar los nuevos institutos que se incorporarían y su localización.

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de pagar els 
premis de fidelitat als docents que els van sol·licitar abans del 13 d’abril de 
2012
314-02181/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 6777 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlamento
María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Tiene previsto la Conselleria pagar los premios de fidelidad a aquellos docentes 

que lo solicitaron antes del 13 de abril de 2012, fecha de publicación del Acuerdo de 
Gobierno que recogía la suspensión del abono de estos premios?

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la constitució d’una mesa 
tripartida per a l’ensenyament concertat
314-02182/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 6778 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlamento
María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-

talunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Par-
lamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué opinión le merece a la Conselleria de Ensenyament la propuesta sindical de 

constituir una Mesa Tripartita para la enseñanza concertada, con presencia de sindica-
tos, patronal y Administración?

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC



BOPC 61
19 de febrer de 2016

3.25.15. Preguntes per escrit 85 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la devolució de les 
pagues extres retingudes el 2012, el 2013 i el 2014 als docents de les 
escoles concertades
314-02183/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 6779 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlamento
María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-

talunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Par-
lamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Devolverá el Gobierno de la Generalitat a los docentes de los colegios concerta-

dos las pagas extra retenidas en 2012, 2013 y 2014, en las mismas condiciones que a los 
docentes de la enseñanza pública?

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de retornar les 
pagues retingudes als docents de l’ensenyament concertat
314-02184/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 6780 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlamento
María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-

talunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Par-
lamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Piensa la Generalitat devolver a los docentes de la enseñanza concertada las pa-

gas retenidas?
– ¿Tiene pensado algún procedimiento, plan o calendario?

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actualització de les 
plantilles concertades a l’educació secundària
314-02185/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 6781 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlamento
María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-

talunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Par-
lamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Piensa la Conselleria de Ensenyament actualizar las plantillas concertadas en se-

cundaria?
– ¿Estudiará la propuesta de la Patronal?

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retirada de concerts 
una vegada iniciat el curs 2015-2016
314-02186/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 6782 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlamento
María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Se han retirado conciertos una vez iniciado este curso 2015/16? Detallar los cole-

gios y líneas afectados, así como su localización.

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar 
el nombre de cicles de formació professional concertats
314-02187/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 6783 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlamento
María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Tiene pensado la Conselleria aumentar el número de ciclos de Formación 

Profesio nal concertados? En caso afirmativo, ¿cuáles?

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar 
el nombre de centres de formació professional concertats
314-02188/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 6784 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlamento
María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Tiene pensado la Conselleria aumentar el número de centros de Formación Pro-

fesional concertados? Detallar centro y localización del mismo.

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar 
el nombre de línies de batxillerat concertades
314-02189/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 6785 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlamento
María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Tiene pensado la Conselleria aumentar el número de líneas de bachiller concerta-

das? Detallar curso, centro y localización del mismo.

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres privats amb 
línies de batxillerat concertades
314-02190/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 6786 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlamento
María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el detalle de los centros privados con líneas de bachiller concertadas? In-

dicar centro, localización, cursos y número de líneas por curso concertadas.

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants amb 
necessitats educatives específiques escolaritzats en col·legis concertats
314-02191/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 6787 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlamento
María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos niños con necesidades educativas específicas se encuentran escolariza-

dos en colegios concertados? Detallar por ciclo y comarca, especificando Barcelona 
ciudad y Barcelona área metropolitana.

Palacio del Parlamento, 5 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns de 
centres penitenciaris que han rebut tractament contra el virus de l’hepatitis C
314-02192/11

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP

Reg. 6792 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes persones privades de llibertat en centres penitenciaris catalans han rebut 

tractament contra el VHC amb règims d’antivirals d’acció directa i quina és la distribu-
ció per centres penitenciaris?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2016 
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fase de construcció de 
les promocions d’habitatges de protecció oficial de l’Institut Català del Sòl 
a Barcelona
314-02193/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6885 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
1. Quantes promocions d’habitatges de protecció oficial de l’Incasòl es troben en 

fase de construcció a Barcelona a data de la resposta de la pregunta? En quina fase de 
construcció es troben? De quines promocions es tracta, quants habitatges tenen cadas-
cuna d’aquestes promocions i quina és la tipologia d’aquests habitatges? Quina és la 
data d’inici d’obres i la data de finalització prevista de cadascuna d’aquestes promo-
cions?

2. Quantes promocions d’habitatges de protecció oficial de l’Incasòl es troben en 
fase de construcció a Barcelona a 31/12/2015? En quina fase de construcció es troben? 
De quines promocions es tracta, quants habitatges tenen cadascuna d’aquestes promo-
cions i quina és la tipologia d’aquests habitatges? Quina és la data d’inici d’obres i la 
data de finalització prevista de cadascuna d’aquestes promocions?

3. Quantes promocions d’habitatges de protecció oficial de l’Incasòl es trobaven en 
fase de construcció a Barcelona a 31/12/2014? En quina fase de construcció es trobaven? 
De quines promocions es tracta, quants habitatges tenen cadascuna d’aquestes promoci-
ons i quina és la tipologia d’aquests habitatges? Quina és la data d’inici d’obres i la data 
de finalització de cadascuna d’aquestes promocions?

4. Quantes promocions d’habitatges de protecció oficial de l’Incasòl es trobaven en 
fase de construcció a Barcelona a 31/12/2013 i quantes a 31/12/2012? En quina fase de 
construcció es trobaven? De quines promocions es tracta, quants habitatges tenen ca-
dascuna d’aquestes promocions i quina és la tipologia d’aquests habitatges? Quina és la 
data d’inici d’obres i la data de finalització de cadascuna d’aquestes promocions?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions 
d’habitatges de protecció oficial de l’Institut Català del Sòl que s’han 
iniciat del 2011 ençà
314-02194/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6886 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
1. Quantes promocions d’habitatges de protecció oficial de l’Incasòl han iniciat la 

seva construcció a la ciutat de Barcelona durant l’any 2015? De quines promocions es 
tracta, quants habitatges tenen cadascuna d’aquestes promocions i quina és la tipologia 
d’aquests habitatges? Quina és la data d’inici d’obres i la data de finalització de cadascu-
na d’aquestes promocions?

2. Quantes promocions d’habitatges de protecció oficial de l’Incasòl han iniciat la 
seva construcció a la ciutat de Barcelona des de l’any 2011 inclòs fins a la data de la 
resposta de la pregunta, desglossat per anys i semestres? De quines promocions es trac-
ta, quants habitatges tenen cadascuna d’aquestes promocions i quina és la tipologia 
d’aquests habitatges? Quina és la data d’inici d’obres i la data de finalització de cadascu-
na d’aquestes promocions?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions 
d’habitatges de protecció oficial de la Generalitat que s’han acabat del 
2012 ençà
314-02195/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6887 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
1. Quantes promocions d’habitatges de protecció oficial de la Generalitat han fina-

litzat la seva construcció a la ciutat de Barcelona durant l’any 2015? De quines promo-
cions es tracta, quants habitatges tenen cadascuna d’aquestes promocions, quina és la 
tipologia d’aquests habitatges i l’operador que els ha promogut? Quina és la data d’inici 
i de finalització d’obres de cadascuna d’aquestes promocions?

2. Quantes promocions d’habitatges de protecció oficial de la Generalitat han finalit-
zat la seva construcció des de l’any 2012 inclòs fins a la data de la resposta de la pregun-
ta, desglossat per anys i semestres? De quines promocions es tracta, quants  habitatges 
tenen cadascuna d’aquestes promocions, quina és la tipologia d’aquests habitatges i 
l’operador que els ha promogut? Quina és la data d’inici d’obres i la data de finalització 
d’obres de cadascuna d’aquestes promocions?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges de 
protecció oficial de la Generalitat a Barcelona que són buits
314-02196/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6888 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
1. Quants habitatges de protecció oficial de la Generalitat es troben buits a la ciutat 

de Barcelona a data de la resposta d’aquesta pregunta? Quin és el detall de les promo-
cions d’habitatges de protecció oficial que tenen habitatges buits a data de la resposta 
d’aquesta pregunta (especificant l’adreça i la promoció a la que pertanyen cadascun dels 
habitatges, l’operador que els ha promogut, la tipologia dels habitatges i la data d’inici i 
de finalització de la construcció de cadascun d’aquests habitatges)? Des de quina data es 
troben buits cadascun dels habitatges i per quins motius? 

2. Quants habitatges de protecció oficial de la Generalitat es troben buits a la ciutat 
de Barcelona a 31/12/2014? Quin és el detall de les promocions d’habitatges de protec-
ció oficial que tenen habitatges buits a 31/12/2015 (especificant l’adreça i la promoció a 
la que pertanyen cadascun dels habitatges, l’operador que els ha promogut, la tipologia 
dels habitatges i la data d’inici i de finalització de la construcció de cadascun d’aquests 
habitatges)? Des de quina data es troben buits cadascun dels habitatges i per quins mo-
tius? 

3. Quants habitatges de protecció oficial de la Generalitat es trobaven buits a la 
ciutat de Barcelona a 31/12/2014? Quin és el detall de les promocions d’habitatges de 
protecció oficial que tenien habitatges buits a 31/12/2014 (especificant l’adreça i la pro-
moció a la que pertanyen cadascun dels habitatges, l’operador que els ha promogut, la 
tipologia dels habitatges i la data d’inici i de finalització de la construcció de cadascun 
d’aquests habitatges)? Des de quina data es trobaven buits cadascun dels habitatges i per 
quins motius? 

4. Quants habitatges de protecció oficial de la Generalitat es trobaven buits a la ciu-
tat de Barcelona a 31/12/2013 i quants a 31/12/2012? Quin és el detall de les promocions 
d’habitatges de protecció oficial que tenien habitatges buits a 31/12/2013 i a 31/12/2012 
(especificant l’adreça i la promoció a la que pertanyen cadascun dels habitatges, l’ope-
rador que els ha promogut, la tipologia dels habitatges i la data d’inici i de finalització 
de la construcció de cadascun d’aquests habitatges)? Des de quina data es trobaven buits 
cadascun dels habitatges i per quins motius? 

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions 
d’habitatges de protecció oficial de l’Institut Català del Sòl a Barcelona  
a les quals han atorgat la llicència d’obres del 2011 ençà
314-02197/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6889 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
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1. A quantes promocions d’habitatges de protecció oficial de l’Incasòl se’ls hi ha 
atorgat llicència d’obres a la ciutat de Barcelona durant l’any 2015? en quina data se’ls 
hi ha atorgat llicència? De quines promocions es tracta, quants habitatges tenen cadas-
cuna d’aquestes promocions i quina és la tipologia d’aquests habitatges? Quina és la 
data d’inici d’obres i la data de finalització prevista de cadascuna d’aquestes promoci-
ons?

2. A quantes promocions d’habitatges de protecció oficial de l’Incasòl se’ls hi ha 
atorgat llicència d’obres a la ciutat de Barcelona des de l’any 2011 inclòs fins a la data 
de la resposta de la pregunta, desglossat per anys i semestres? en quina data se’ls hi 
ha atorgat llicència? De quines promocions es tracta, quants habitatges tenen cadascu-
na d’aquestes promocions i quina és la tipologia d’aquests habitatges? Quina és la data 
d’inici d’obres i la data de finalització de cadascuna d’aquestes promocions?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de plantes 
dessalinitzadores que vol construir
314-02198/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6890 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quin és el número de dessaladores que el Govern de la Generalitat vol construir 

futurament?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats als 
comerços de Barcelona
314-02199/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6891 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quin és el nombre d’ajuts total atorgats a comerços de la ciutat de Barcelona, es-

pecificant el tipus de comerç, durant el 2015? Desglossar la resposta per semestres.
2. Quina ha estat l’evolució del nombre d’ajuts atorgats a comerços de la ciutat de 

Barcelona, especificant el tipus de comerç, entre els anys 2009 i 2015? Desglossar la 
resposta per semestres.

3. Quins han estat els acords o convenis signats entre el Govern del Generalitat i 
l’Ajuntament de Barcelona o qualsevol dels organismes municipals durant el 2015 per 
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tal de fomentar el comerç a la ciutat de Barcelona i quin ha estat l’import dels mateixos? 
Desglossar la resposta per semestres.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques fetes per les administracions i altres ens a la Fira 2000
314-02200/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6892 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
– Quines han estat les aportacions (transferències, contractes-programa, amplia-

cions...) realitzades per les administracions i altres ens a Fira 2000, durant els exercicis 
2012, 2013, 2014 i 2015? Desglossat per la previsió de l’obligat i el liquidat.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les places de formació 
professional i de programes de qualificació professional inicial a Barcelona 
el curs 2015-2016
314-02201/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6893 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quina ha estat la demanda de places per a la Formació Professional i PQPI a la 

ciutat de Barcelona durant el curs 2015-2016?
2. Quina d’aquesta demanda ha estat atesa?
3. Quins són els estudis que s’ofereixen i a quins centres?
4. Quins són els programes i ajuts que des del Govern de la Generalitat es preveu 

atorgar pel foment d’aquests estudis superiors durant el curs 2015-2016?
5. Com valora el Govern de la Generalitat els nous convenis signats per l’Ajunta-

ment de Barcelona per incrementar en 28 programes més els PQPI que es realitzaran a 
la ciutat? 

6. Quina serà l’aportació del Govern de la Generalitat a aquests convenis?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques fetes per les administracions i altres ens a la Fira de 
Barcelona
314-02202/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6894 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
– Quines han estat les aportacions (transferències, contractes-programa, amplia-

cions...) realitzades per les administracions i altres ens a Fira de Barcelona, durant els 
exercicis 2012, 2013, 2014 i 2015? Desglossat per la previsió de l’obligat i el liquidat.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona 
per a polítiques d’habitatge en el període 2011-2015
314-02203/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6895 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta Diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quines han estat les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, de la 

Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona en política d’habitatge des de l’any 
2011 fins l’any 2015, desglossades per semestres i detallades per projecte o actuació?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona 
per a polítiques adreçades a la gent gran en el període 2011-2015
314-02204/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6896 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta Diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quines han estat les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, de la 

Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adreçades a la gent 
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gran des de l’any 2011 fins l’any 2015, desglossades per semestres i detallades per pro-
jecte o actuació?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats i els 
equipaments culturals de Barcelona finançats el 2015 i la previsió per  
al 2016
314-02205/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6897 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quines activitats culturals realitzades a la ciutat de Barcelona han rebut finança-

ment per part de la Generalitat de Catalunya durant l’any 2015? Indicar activitat i im-
port.

2. Quines activitats culturals que es celebraran a la ciutat de Barcelona durant l’any 
2016 rebran finançament per part de la Generalitat de Catalunya? Indicar activitat i im-
port.

3. Quins equipaments culturals, ubicats a la ciutat de Barcelona, han rebut finança-
ment per part de la Generalitat de Catalunya durant l’any 2015? Indicar equipament i 
import.

4. Quins equipaments culturals, ubicats a la ciutat de Barcelona, rebran finançament 
per part de la Generalitat de Catalunya durant l’any 2016? Indicar equipament i import.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els trasllats d’estrangers  
a Barcelona que ha dut a terme el Govern de l’Estat el 2015
314-02206/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6898 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quin ha estat el nombre de persones estrangeres que han estat traslladades pel 

Govern de l’Estat a la ciutat de Barcelona durant el 2015?
2. Quants trasllats han estat comunicats pel Govern de l’Estat, en quines dates i quin 

era el nombre de persones estrangeres en cada trasllat?
3. D’aquestes persones estrangeres, quantes han estat retornades al seu país d’ori-

gen?
4. Quina és la mitja temporal que aquestes persones romanen a Barcelona?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació 
pressupostària per al finançament de les escoles d’adults a Barcelona el 
2015 i la previsió per al 2016
314-02207/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6899 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta Diputada i al seu Grup Parlamentari: 
– Quina ha estat l’aportació realitzada pel Govern de la Generalitat al finançament 

de les escoles d’adults de la ciutat de Barcelona durant l’any 2015, desglossat per con-
ceptes?

– Quina consignació pressupostària es preveu hi haurà per a l’any 2016, desglossada 
per conceptes?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la promoció de Barcelona 
com a destinació turística en el període 2010-2015
314-02208/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6900 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quines accions ha realitzat la Generalitat de Catalunya per a la promoció de Bar-

celona com destí turístic tant a nivell internacional com estatal entre els anys 2010 i 
2015? Desglossar la resposta per anys i semestres.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat 
i liquidat de l’aportació a l’Ajuntament de Barcelona en concepte de 
despeses de capitalitat, subsidiarietat i suplència en el període 2011-2015
314-02209/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6901 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
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– Quin ha estat l’import pressupostat i liquidat de l’aportació de la Generalitat de 
Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona en concepte de despeses de capitalitat, subsidia-
rietat i suplència des de l’any 2011 fins l’any 2015? 

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica per 
al finançament de les escoles de música de Barcelona el 2015 i la previsió 
per al 2016
314-02210/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6902 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta Diputada i al seu Grup Parlamentari: 
– Quina és l’aportació realitzada pel Govern de la Generalitat al finançament de les 

escoles de música de la ciutat de Barcelona durant l’any 2015, desglossat per conceptes?
– Quina consignació pressupostària es preveu hi haurà per a l’any 2016, desglossada 

per conceptes?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’endeutament financer 
de l’Institut Català del Sòl i de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per la 
promoció i la construcció d’habitatges a Barcelona en el període 2011-2014
314-02211/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6903 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quin ha estat l’endeutament financer de l’Incasòl i l’Agencia de l’Habitatge de Ca-

talunya, en la promoció i construcció d’habitatges a la Ciutat de Barcelona des de l’any 
2011 fins l’any 2014, especificant la ubicació i el nombre de vivendes de l’edificació? 

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb l’Ajuntament 
de Barcelona i els seus organismes autònoms en data del 31 de desembre 
de 2015
314-02212/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6904 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
– Quin és el deute del Govern de la Generalitat amb l’Ajuntament de Barcelona i els 

seus organismes autònoms a 31 de desembre de 2015?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute de l’Agència 
Catalana de l’Aigua amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona en data del 31 
de desembre de 2015
314-02213/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6911 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quin és el deute de l’Agència Catalana de l’Aigua envers l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona a data 31 de desembre del 2015?
2. Quin és el calendari previst per a fer efectiu l’import endeutat?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients i les 
sancions a comerços de Barcelona en el període 2009-2015
314-02214/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6912 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quants expedients s’han obert a comerços a la ciutat de Barcelona des de l’any 

2009 fins el 2015, especificant tipus de expedient i per districte? Desglossar la resposta 
per semestres.
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2. Quantes sancions a comerços s’han imposat a la ciutat Barcelona des de l’any 
2009 fins el 2015, especificant tipus de sancions, i quantitat de cada sanció i per distric-
te? Desglossar la resposta per semestres.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat 
i liquidat per a la construcció d’equipaments socials a Barcelona en el 
període 2011-2015
314-02215/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6913 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quin ha estat l’import pressupostat i liquidat en matèria de construcció d’equipa-

ments socials a la Ciutat de Barcelona per part de la Generalitat da Catalunya des de 
l’any 2011 fins l’any 2015, desglossat per semestres i detallat per a cada construcció? 

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats a 
projectes d’emprenedors a Barcelona en el període 2009-2015
314-02216/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6914 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quin és el nombre d’ajuts total atorgats a projectes emprenedors sorgits a la ciutat 

de Barcelona, especificant el tipus de projecte, durant el 2015? Desglossar la resposta 
per semestres.

2. Quina ha estat l’evolució del nombre d’ajuts atorgats a projectes emprenedors 
sorgits a la ciutat de Barcelona, especificant el tipus de projecte, entre els anys 2009  
i 2015? Desglossar la resposta per semestres.

3. Quins han estat els acords o convenis signats entre el Govern del Generalitat  
i l’Ajuntament de Barcelona o qualsevol dels organismes municipals durant el 2015 per 
tal de fomentar l’activitat emprenedora a ciutat de Barcelona i quin ha estat l’import dels 
mateixos? Desglossar la resposta per semestres.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients 
de regulació d’ocupació presentats a Barcelona en el període 2009-2015
314-02217/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6915 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quin és el nombre total de EROs presentat a Barcelona, des de l’any 2009 fins a el 

2015, especificant per tipus de ERO, nombre de treballadors afectats a cada ERO i per 
any? Desglossar la resposta per semestres.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de construir 
nous ecoparcs
314-02218/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6916 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quines són les previsions de la construcció d’ecoparcs en el conjunt de Catalunya?
2. Quina és la data prevista per a la construcció d’aquests nous ecoparcs i quina serà 

la seva ubicació?
3. Quines són les transferències corrents o de capital dirigides a inversions per a fu-

turs ecoparcs?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les expropiacions 
iniciades o en procés de tràmit a Barcelona i sobre la previsió de costos 
per al 2014 i el 2015
314-02219/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6917 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta Diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quines expropiacions ha iniciat o estan en procés de tràmit per part de la Gene-

ralitat de Catalunya a la Ciutat de Barcelona, especificant l’objecte de cadascuna de les 
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expropiacions, les seves ubicacions i la previsió de costos de les mateixes per als exerci-
cis 2014 i 2015, detallat per semestres?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estació Ernest Lluch de 
la línia 5 del metro
314-02220/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6918 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Atès que encara està pendent de finalitzar l’estació de metro Ernest Lluch de la línia 
5 de la ciutat de Barcelona.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
1. Quan es van iniciar les obres de l’estació Ernest Lluch de la línia 5 del metro de 

Barcelona i quan es van paralitzar aquestes obres i per quin motiu?
2. Quin és l’estat d’execució de les obres de l’estació Ernest Lluch de la línia 5 del 

metro de Barcelona a 31/12/2015? Quin és l’estat d’execució de les obres de l’estació Er-
nest Lluch de la línia 5 del metro de Barcelona a data de la resposta?

3. Quin és el cost de les obres ja executades de l’estació Ernest Lluch de la línia 5 
del metro de Barcelona, desglossat per anys i detallant cadascuna de les actuacions que 
s’han fet, així com el cost que ha suposat fins al moment cadascuna d’aquestes actua-
cions?

4. Quina és la inversió pendent d’executar per posar en funcionament l’estació Er-
nest Lluch de la línia 5 del metro de Barcelona i quin és el cost previst de les obres pen-
dents d’executar, detallant quines són les actuacions pendents per a finalitzar aquesta 
estació?

5. Quan està previst posar en funcionament l’estació Ernest Lluch de la línia 5 del 
metro de Barcelona i quin és el calendari previst?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona 
per a polítiques d’educació en el període 2011-2015
314-02221/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6919 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quines han estat les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, de 

la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona en política d’educació des de 



BOPC 61
19 de febrer de 2016

3.25.15. Preguntes per escrit 101 

l’any 2011 fins l’any 2015, desglossades per semestres i detallades per projecte o actua-
ció?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les finques de la 
Generalitat cedides a l’Ajuntament de Barcelona en el període 2011-2015
314-02222/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6920 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta Diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quines finques de propietat de la Generalitat de Catalunya s’han cedit a l’Ajunta-

ment de Barcelona, especificant el seu ús i ubicació, des de l’any 2011 fins l’any 2015? 

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les finques de 
l’Ajuntament de Barcelona cedides a la Generalitat en el període 2011-2015
314-02223/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6921 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quines finques de propietat de l’Ajuntament de Barcelona s’han cedit a la Gene-

ralitat de Catalunya, especificant el seu ús i ubicació, des de l’any 2011 fins l’any 2015? 

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona 
per a polítiques adreçades a les famílies en el període 2012-2015
314-02224/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6922 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
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– Quines han estat les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, de la 
Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adreçades a les fa-
mílies des de l’any 2012 fins l’any 2015, desglossades per semestres i detallades per pro-
jecte o actuació?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex de fracàs escolar a 
Barcelona el curs 2014-2015
314-02225/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6923 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quin ha estat l’índex del fracàs escolar a la Ciutat de Barcelona al curs 2014-2015? 
2. Quines són les actuacions o programes del Govern de la Generalitat per tal de re-

duir les dades de fracàs escolar?
3. Quins d’aquest s’executen a centres escolars de la ciutat de Barcelona? Detallar 

els centres, el tipus de programa i els resultats dels mateixos.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques a Fira de Barcelona en el període 2009-2015
314-02226/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6924 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quines aportacions econòmiques ha realitzat la Generalitat de Catalunya a la Fira 

de Barcelona durant el 2015? Desglossar la resposta per semestres.
2. Quina ha estat l’evolució de les aportacions econòmiques que ha realitzat la Gene-

ralitat de Catalunya a la Fira de Barcelona entre els anys 2009 i el 2015? Desglossar la 
resposta per semestres.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de 
formació d’adults de Barcelona per al curs 2015-2016
314-02227/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6925 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quantes places de formació d’adults s’han ofert a la ciutat de Barcelona al curs 

2015-2016, desglossades segons modalitat de formació, segons titularitat del centre i per 
districtes?

2. Quantes persones han demanat una plaça a les escoles d’adults de la ciutat de Bar-
celona, per aquest proper curs escolar 2015-2016, desglossades segons modalitat de for-
mació, segons titularitat del centre i per districtes?

3. Quin és el percentatge de demanda no atesa en relació al totals de sol·licituds re-
budes?

4. Quines accions durà a terme el Govern de la Generalitat per ampliar la l’oferta i 
equilibrar-la amb la demanda?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona 
per a polítiques adreçades a persones amb discapacitat en el període 
2011-2015
314-02228/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6926 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quines han estat les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, de la 

Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adreçades a perso-
nes amb discapacitat des de l’any 2011 fins l’any 2015, desglossades per semestres i de-
tallades per projecte o actuació?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis de 
col·laboració signats entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el 
Consorci de l’Habitatge de Barcelona
314-02229/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6927 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
1. Quins convenis de col·laboració ha signat l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 

(abans Adigsa) amb el Consorci de l’Habitatge de Barcelona durant els anys 2012, 2013, 
2014 i 2015? 

2. Quins convenis de col·laboració ha signat l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
(abans Adigsa) per a regular les transferències a favor del Consorci de l’Habitatge de 
Barcelona per a l’any 2012, 2013, 2014 i 2015? 

3. Quin ha estat l’import corresponent de cadascun d’aquests convenis de l’any 2012, 
2013, 20114 i 2015?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona 
per a polítiques de foment dels drets civils en el període 2011-2015
314-02230/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6928 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quines han estat les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, de la 

Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona en política de foment dels drets 
civils des de l’any 2011 fins l’any 2015, desglossades per semestres i detallades per pro-
jecte o actuació?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de construcció  
i posada en marxa de les residències i dels centres de dia a Barcelona en 
el període 2011-2015
314-02231/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6929 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quin ha estat el cost de construcció i posada en marxa de cadascuna de les noves 

residències - centres de dia a la Ciutat de Barcelona des de l’any 2011 fins l’any 2015, 
desglossat per semestres i detallant la seva ubicació i la data de funcionament?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona 
per a polítiques de promoció i difusió de la cultura en el període 2011-2015
314-02232/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6930 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quines han estat les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, de la 

Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona en política de promoció i difusió 
de la cultura des de l’any 2011 fins l’any 2015, desglossades per semestres i detallades 
per projecte o actuació?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres 
d’urgències d’atenció primària de Barcelona
314-02233/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6935 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

Fascicle tercer
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– Quins Centres d’Urgències d’Atenció Primària hi ha actualment a la ciutat de Bar-
celona? Especificant la ubicació, el districte, la data en què es van posar en funciona-
ment i les seves especialitats.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres residencials 
d’acció educativa en funcionament a Barcelona
314-02234/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6936 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta Diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quins centres residencials d’acció educativa es troben en funcionament a la ciutat 

de Barcelona actualment? Indicar la seva localització.
2. De quantes places disposen cadascun d’aquests centres?
3. Quants menors estan acollits actualment en cadascun d’aquests centres?
4. Quants d’aquests menors són estrangers? Desglossar entre comunitaris i no comu-

nitaris.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dates d’inici i 
finalització de la promoció de l’Institut Català del Sòl a la Colònia Castells, 
de Barcelona
314-02235/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6937 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
1. Quina és la data prevista d’inici i finalització de les diferents fases pendents de la 

promoció Colònia Castells de l’Incasòl a la ciutat de Barcelona? 
2. Quin és l’estat d’execució de les diferents fases de la promoció Colònia Castells de 

l’Incasòl a la ciutat de Barcelona a data 31/12/2015, i a data que es contesta la pregun-
ta, i quin és el calendari d’execució previst? Quin és el nivell d’inversió realitzat a data 
31/12/2015, i a data que es contesta la pregunta, desglossat per anys i semestres?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC



BOPC 61
19 de febrer de 2016

3.25.15. Preguntes per escrit 107 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de la cua de 
maniobres de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a la plaça de 
Catalunya de Barcelona
314-02236/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6938 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Està redactat el projecte de la cua de maniobres dels FGC (Ferrocarrils de Gene-

ralitat de Catalunya) a la Plaça Catalunya de Barcelona? En cas afirmatiu, quan es va 
redactar el projecte?

2. Quan està previst el començament de les obres d’aquest projecte? 
3. Quin és el calendari d’obres previst per portar a terme aquest projecte?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import transferit a 
l’Ajuntament de Barcelona per al finançament dels serveis socials bàsics
314-02237/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6939 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Atès el Contracte Programa 2012-2015 de coordinació, cooperació i col·laboració 
entre el Departament de Benestar Social i Família i l’Ajuntament de Barcelona.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quin ha estat l’import econòmic que ha transferit la Generalitat de Catalunya a 

l’Ajuntament de Barcelona en relació al Contracte Programa existent entre ambdues ad-
ministracions per al finançament dels serveis socials bàsics de la ciutat de Barcelona els 
anys 2012, 2013, 2014 i 2015? Desglossar per concepte (serveis socials bàsics, programa 
d’inclusió social, servei de transport adaptat...), i any per any.

2. Quin ha estat el pressupost liquidat de cadascuna de les transferències per cadas-
cun dels anys?

3. A quins serveis i per quin import econòmic la Generalitat de Catalunya col·la-
borarà en el seu finançament amb l’Ajuntament de Barcelona a l’exercici 2015, d’acord 
amb el Contracte Programa? 

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC



BOPC 61
19 de febrer de 2016

3.25.15. Preguntes per escrit 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contaminació acústica 
a l’àrea metropolitana de Barcelona el 2015
314-02238/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6940 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quin ha estat el nivell de contaminació acústica de l’àrea metropolitana de Barce-

lona durant el 2015?
2. Quins han estat els resultats del mesurament del soroll ambiental realitzat del Go-

vern de la Generalitat durant el 2015?
3. Quines han estat les principals fonts de soroll durant aquest any?
4. Quines són les futures mesures previstes pel Govern per a pal·liar l’esmentada 

contaminació?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els nivells de diòxid de 
carboni a l’àrea metropolitana de Barcelona el 2015
314-02239/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6941 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quins són els nivells de CO2 emesos a l’àrea metropolitana de Barcelona durant 

el 2015?
2. Quines són les causes d’emissió, tot especificant el volum i percentatge respecte 

als nivells totals?
3. Pel que fa a l’alliberació industrial de CO2, quina és l’aportació per sectors o grups 

industrials?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica als 
consorcis d’educació, d’habitatge, de serveis socials i sanitari i a l’Agència 
de Salut Pública de Barcelona el 2015
314-02240/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6942 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 
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Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quines han estat les aportacions de la Generalitat als Consorcis d’Educació, d’Ha-

bitatge, de Serveis Socials, Sanitari i a l’Agència de Salut pública de Barcelona durant 
l’exercici 2015? 

2. Quina ha estat l’aportació total a aquests Consorcis i a l’Agència incloent l’aporta-
ció de l’Ajuntament de Barcelona durant l’exercici 2015?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consum d’aigua a 
Barcelona durant el 2015
314-02241/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6943 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quin ha estat el consum d’aigua i el seu cost, durant el 2015 pels ciutadans de 

Barcelona, i la seva variació anual des de l’any 2014, tot detallant les dades per mesos?
2. Quin ha estat el consum familiar mitjà d’aigua durant el 2015 a la ciutat de Barce-

lona i la seva variació anual des de l’any 2011?
3. Quin ha estat el consum d’aigua durant el 2015 de les instal·lacions públiques de la 

nostra ciutat i la seva variació anual des de l’any 2011?
4. Quin ha estat el consum d’aigua en l’activitat econòmica en l’actuació empresarial 

i comercial de la ciutat?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat 
de les operacions de compravenda de solars, locals i edificis fetes amb 
l’Ajuntament de Barcelona en el període 2011-2015
314-02242/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6944 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quin ha estat l’import pressupostat i liquidat de cadascuna de les operacions de 

compra-venda de solars, locals i/o edificis per part de la Generalitat de Catalunya amb 
l’Ajuntament de Barcelona des de l’any 2011 fins l’any 2015, desglossat per semestres  
i detallant l’ús previst i el preu de compra? 

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les emissions de 
contaminants a l’atmosfera a Barcelona el 2015
314-02243/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6945 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quins han estat els diferents focus d’emissions de contaminants a l’atmosfera du-

rant el 2015 a la ciutat de Barcelona?
2. Quins han estat els nivell d’immissió per la concentració dels contaminants du-

rant el 2015 a la ciutat de Barcelona?
3. Quins han estat els controls de les emissions atmosfèriques i la vigilància de la 

presència dels contaminant a l’aire en diferents punts receptors a la ciutat de Barcelona?
4. Quines han estat les mesures per pal·liar l’esmentada contaminació a la ciutat de 

Barcelona?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’acolliment 
d’infants a Barcelona i sobre els menors que hi són acollits
314-02244/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6946 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta Diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quins centres d’acolliment per a la infància existeixen a la ciutat de Barcelona a 

data de resposta d’aquesta pregunta? Indicar la seva localització.
2. De quantes places disposen cadascun d’aquests centres?
3. Quants menors estan acollits actualment en cadascun d’aquests centres?
4. Quants d’aquests menors són estrangers? Desglossar entre comunitaris i no comu-

nitaris.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per 
a l’acabament de les obres i la posada en funcionament del centre de 
preventius de la Zona Franca de Barcelona i la previsió per al tancament 
de la presó Model
314-02245/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6947 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Atès que està prevista la construcció d’un nou centre per a interns en règim obert i 
un nou centre de preventius a la Zona Franca.

Atès que es preveu el tancament dels centres penitenciaris de la Model i de Trinitat 
Vella, així com la rehabilitació de la presó de dones de Wad Ras.

Atès que cal alliberar l’espai dels centres penitenciaris de la ciutat (Model i Trinitat 
Vella) per a ús ciutadà amb nous equipaments de proximitat i de ciutat.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
1. Quin és el calendari d’obres per a executar el nou centre per a interns en règim 

obert i per a executar el nou centre de preventius a la Zona Franca?
2. Quan està prevista la posada en funcionament d’aquests nous centres penitencia-

ris? 
3. Quin és el calendari previst per al trasllat i desallotjament del Centre Penitenciari 

de la Model del districte de l’Eixample de Barcelona?
4. Quin és el calendari previst per al trasllat i desallotjament del Centre Penitenciari 

de Trinitat Vella del districte de Sant Andreu de Barcelona?
5. Quin és el calendari previst per a la rehabilitació de la presó de Wad Ras de Bar-

celona?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos del cànon 
de disposició de residus en el període 2011-2015
314-02246/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Els cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals són impostos eco-
lògics que incentiven el comportament més respectuós amb el medi ambient i impulsen 
mesures de minimització i de valorització material dels residus.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quins han estat els ingressos percebuts arrel del cànon de disposició de residus 

durant l’exercici 2011-2015? Desglossat per semestres.
2. A quina finalitat estan dirigits els ingressos que s’han percebut durant el 2015 en 

relació amb l’esmenta’t cànon?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica al 
Circuit de Catalunya el 2015
314-02247/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6949 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
– Quina ha estat l’aportació econòmica total realitzada per la Generalitat de Catalu-

nya al Circuit de Catalunya durant l’any 2015? Detallant els conceptes.
– Quines són les previsions d’inversió per l’esmentat circuit per l’any 2016? Deta-

llant els conceptes.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contaminació lluminosa 
a l’àrea metropolitana de Barcelona el 2015
314-02248/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6950 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quin ha estat el nivell de contaminació lluminosa en l’àrea metropolitana de Bar-

celona durant el 2015?
2. Quins han estat els resultats del Pla de Prevenció lluminosa del Govern de la Ge-

neralitat durant el 2015?
3. Quin ha estat el Pla d’acció contra la contaminació lluminosa que s’ha realitzat 

durant el 2015 pel Govern de la Generalitat?
4. Quines són les futures mesures previstes pel Govern per a pal·liar l’esmentada 

contaminació?
5. Quines són les mesures previstes per que en un futur l’enllumenat sigui més sos-

tenible?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de construcció 
de l’Escola Congrés-Indians, de Barcelona
314-02249/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6951 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– En quin estat d’execució es troben les obres del CEIP Congrés-Indians a 31 de de-

sembre de 2015?
– Quines han estat les actuacions dutes a terme pel Govern de la Generalitat fins a 

data de 31 de desembre?
– Quines les inversions realitzades pel Govern de la Generalitat per aquest projecte, 

desglossat per anys i concepte? 
– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat sobre les obres del nou CEIP 

Congrés-Indians de la ciutat de Barcelona en la seva actual ubicació per tal d’eliminar 
els mòduls prefabricats del centre escolar? Detallar calendari d’execució i pressupost.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés tributari derivat 
del cànon de l’aigua a Barcelona en el període 2011-2015
314-02250/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6952 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quin ha estat l’ingrés tributari derivat del cànon de l’aigua a la Ciutat de Barcelona 

des de l’any 2011 fins l’any 2015, desglossat per semestres?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’atenció 
primària de Barcelona
314-02251/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6953 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
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Quins Centres d’Atenció Primària hi ha actualment a la ciutat de Barcelona? Espe-
cificant la ubicació, el districte, la data en què es van posar en funcionament i les seves 
especialitats.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords amb 
l’Ajuntament de Barcelona en el marc de Barcelona Creixement del 2012 
ençà
314-02252/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6954 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quins han estat els acords o convenis signats entre el Govern del Generalitat i 

l’Ajuntament de Barcelona o qualsevol dels organismes municipals durant el 2012, 
2013, 2014 i 2015 en el marc de l’iniciativa Barcelona Creixement? Desglossar la res-
posta per semestres.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que no van obtenir la graduació en educació secundària obligatòria a 
Barcelona el curs 2014-2015
314-02253/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6955 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quants alumnes no van assolir la graduació a l’ensenyament secundari obligatori 

als centres escolars de la Ciutat de Barcelona, al curs 2013-2015? Desglossament de les 
quanties per districtes i per escola pública, concertada i privada.

– Quina variació suposa respecte als alumnes que el van assolir els Cursos 2013-
2014 i 2014-2015?

– Quines són les accions previstes pel Govern de la Generalitat per evitar el fracàs 
escolar i l’abandonament abans d’obtenir la titulació d’ESO?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions per a fer 
front als canvis del calendari escolar del curs 2015-2016
314-02254/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6956 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quins ajuts i/o aportacions té previst realitzar el Govern de la Generalitat a la ciu-

tat de Barcelona per tal de poder fer front a les noves necessitats de l’alumnat i de les 
seves famílies amb motiu del calendari Escolar del curs 2015-2016?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de construcció 
de l’Escola La Maquinista, de Barcelona
314-02255/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– En quin estat d’execució es troben les obres del CEIP La Maquinista a 31 de de-

sembre de 2015?
– Quines han estat les actuacions dutes a ter me pel Govern de la Generalitat fins a 

data de 31 de desembre?
– Quines les inversions realitzades pel Govern de la Generalitat per aquest projecte, 

desglossat per anys i concepte? 
– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat sobre les obres del CEIP La 

Maquinista de la ciutat de Barcelona en la seva actual ubicació per tal d’eliminar els 
mòduls prefabricats del centre escolar? Detallar calendari d’execució i pressupost.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’atenció 
primària continuada de Barcelona
314-02256/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6958 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
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– Quins Centres d’Atenció Primària Continuada hi ha actualment a la ciutat de Bar-
celona? Especificant la ubicació, el districte, la data en què es van posar en funciona-
ment i les seves especialitats.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de construcció 
de l’Escola Can Fabra, de Barcelona
314-02257/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6959 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– En quin estat d’execució es troben les obres del CEIP Can Fabra a 31 de desembre 

de 2015?
– Quines han estat les actuacions dutes a ter me pel Govern de la Generalitat fins a 

data de 31 de desembre?
– Quines les inversions realitzades pel Govern de la Generalitat per aquest projecte, 

desglossat per anys i concepte? 
– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat sobre les obres del CEIP Can 

Fabra de la ciutat de Barcelona en la seva actual ubicació per tal d’eliminar els mòduls 
prefabricats del centre escolar? Detallar calendari d’execució i pressupost.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que 
s’han donat de baixa als centres educatius de Barcelona el curs 2015-2016
314-02258/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6960 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quants alumnes s’han donat de baixa des de l’inici del curs escolar 2015-2016 fins 

a data de la resposta, als centres educatius de la ciutat de Barcelona, desglossat per ni-
vells educatius i els motius d’aquestes baixes?

– Quina variació suposa respecte als abandonaments per nivell educatiu respecte els 
cursos 2013-2014 i 2014-2015?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió feta al barri del 
Carmel, de Barcelona, en forma de transferències corrents o pagaments 
d’obres a l’Agència de Promoció del Carmel i Entorns el 2015
314-02259/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6961 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quina ha estat la inversió realitzada per la Generalitat de Catalunya en els barris 

del Carmel i entorns de la Ciutat de Barcelona des de l’any 2011 fins l’any 2015, en for-
ma de transferències corrents o per pagament d’obres executades a l’Agència de Pro-
moció del Carmel i Entorns, SA, desglossada per semestres i detallada per projecte o 
actuació? 

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions 
atorgades per a la instal·lació d’ascensors en edificis d’habitatges a 
Barcelona del 2007 ençà
314-02260/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6962 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Ateses les subvencions públiques d’ajuts per a la instal·lació d’ascensors en edificis 
d’habitatges a la ciutat de Barcelona.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
1. Quina ha estat l’aportació per part de la Generalitat de Catalunya en ajuts per a 

la instal·lació d’ascensors en edificis d’habitatges a la ciutat de Barcelona durant l’any 
2015, i quina des de l’any 2007 (inclòs) fins a l’actualitat, desglossat per anys i semes-
tres?

2. Quants edificis i quants habitatges de la ciutat de Barcelona s’han beneficiat 
d’ajuts per a la instal·lació d’ascensors en edificis d’habitatges per part de la Generali-
tat de Catalunya durant l’any 2015 i quants des de l’any 2007 (inclòs) fins a l’actualitat, 
desglossat per anys i semestres, i en què han consistit cadascuna d’aquestes actuacions 
(especificant l’adreça i barri dels habitatges beneficiats)?

3. Quin és el deute pendent de la Generalitat en ajuts per a la instal·lació d’ascensors 
en edificis d’habitatges de la ciutat de Barcelona des de l’any 2007 (inclòs) fins a la data 
de la resposta d’aquesta pregunta, desglossat per anys i semestres?

4. Quin és el pressupost destinat a aquest objecte des de l’any 2007 (inclòs) fins a la 
data de la resposta d’aquesta pregunta, desglossat per anys i semestres?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions 
atorgades per a la instal·lació d’ascensors en edificis privats a Barcelona 
del 2007 ençà
314-02261/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6963 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
1. Quantes han estat les subvencions atorgades pel Govern de la Generalitat per a la 

instal·lació d’ascensors en edificis privats de la ciutat de Barcelona a l’any 2015 i quantes 
des de l’any 2007 (inclòs) fins a la data de la resposta d’aquesta pregunta, desglossat per 
anys, semestres i per districtes? Quantes d’aquestes subvencions ja han estat cobrades?

2. Quin és l’import que ha pagat la Generalitat en subvencions per a la instal·lació 
d’ascensors en edificis privats de la ciutat de Barcelona durant l’any 2015 i quin és l’im-
port des de l’any 2007 (inclòs) fins a la data de la resposta d’aquesta pregunta, desglos-
sat per anys, semestres i per districtes?

3. Quin és el deute pendent de la Generalitat en subvencions per a la instal·lació d’as-
censors en edificis privats de la ciutat de Barcelona des de l’any 2007 (inclòs) fins a la 
data de la resposta d’aquesta pregunta, desglossat per anys i semestres?

4. Quin és el pressupost destinat a aquest objecte des de l’any 2007 (inclòs) fins a la 
data de la resposta d’aquesta pregunta, desglossat per anys i semestres?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a la 
rehabilitació d’habitatges a Barcelona en el període 2007-2014
314-02262/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6964 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Ateses les subvencions públiques d’ajuts de rehabilitació d’habitatges a la ciutat de 
Barcelona.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
1. Quina ha estat l’aportació per part de la Generalitat de Catalunya en ajuts de re-

habilitació d’habitatges a la ciutat de Barcelona durant l’any 2014, i quina des de l’any 
2007 (inclòs) fins a l’actualitat, desglossat per anys i semestres?

2. Quants edificis i quants habitatges de la ciutat de Barcelona s’han beneficiat 
d’ajuts de rehabilitació d’habitatges per part de la Generalitat de Catalunya durant l’any 
2014, i quants des de l’any 2007 (inclòs) fins a l’actualitat, desglossat per anys i semes-
tres, i en què han consistit cadascuna d’aquestes actuacions (especificant l’adreça i barri 
dels habitatges beneficiats)?

3. Quin és el deute pendent de la Generalitat en ajuts per a la rehabilitació d’habi-
tatges de la ciutat de Barcelona des de l’any 2007 (inclòs) fins a la data de la resposta 
d’aquesta pregunta, desglossat per anys i semestres?
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4. Quin és el pressupost destinat a aquest objecte des de l’any 2007 (inclòs) fins a la 
data de la resposta d’aquesta pregunta, desglossat per anys i semestres?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació de la 
Generalitat a l’Agència de Salut Pública de Barcelona
314-02263/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6965 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quin import econòmic ha aportat la Generalitat de Catalunya a l’Agència de Salut 

Pública de Barcelona des de l’any 2002 a l’any 2015 separadament? Es demana l’im-
port pressupostat i l’import liquidat, així com el percentatge que representa sobre el to-
tal del pressupost de l’Agència per a cadascun dels anys.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de residus 
recollits de manera selectiva i les previsions per al millorament de la recollida 
selectiva
314-02264/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quin és el percentatge de residus que s’han recollit selectivament per durant el 

2015 a la ciutat de Barcelona?
2. Quines són les previsions que té el govern per a millorar la recollida selectiva, a 

l’igual que la recollida d’orgànica en relació al mal funcionament obtingut durant els 
últims anys?

3. Quines són les subvencions que s’establiran pels ajuntaments en quan a la recolli-
da de residus?

4. Quines són les bonificacions que s’establiran per aquests municipis que millor 
compleixen amb la recollida selectiva?

5. Quins han estat els objectius complerts en relació als establerts pel Programa ge-
neral de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20)?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de T-12 
sol·licitades i el nombre de viatges fets amb aquestes targetes el 2014
314-02265/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6967 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
1. Quin ha estat el número de targetes T12 que han estat sol·licitades durant l’exercici 

2015? 
2. Quin ha estat el número de viatges que s’han realitzat amb les mateixes durant 

aquest any?
Detallar tota la informació per poblacions.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini per a implantar 
la targeta T-16 i les millores que comportarà respecte a la T-12
314-02266/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6968 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
1. Quin és el termini que preveu el Govern de la Generalitat per implantar la T16?
2. Quines millores suposaran respecte a l’actual T12?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana ponderada de 
l’ús del carril VAO a l’entrada de Barcelona per l’avinguda de la Meridiana 
el 2015
314-02267/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6969 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
– Quina ha estat la mitja ponderada d’utilització del carril VAO en l’entrada de la 

ciutat per la Meridiana durant l’exercici 2015?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ruta i el calendari 
previstos per a la connexió dels tramvies de Barcelona
314-02268/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6970 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
– Quina és la ruta prevista per la connexió dels dos tramvies a la ciutat de Barcelona 

i quin és el calendari previst per la mateixa?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst 
d’arribada de les línies 9 i 10 del metro al barri de la Marina, de Barcelona
314-02269/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6971 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
– Quin és el calendari previst pel Govern, per tal de l’arribada de les línies L9 i L10 

del metro al Barri de la Marina?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució del 
Pla director d’infraestructures del transport públic col·lectiu de la regió 
metropolitana de Barcelona amb relació als projectes sectorials de la línia 
9 del metro
314-02270/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6972 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Atès el Pla Director d’Infraestructures del Transport Públic Col·lectiu a la Regió 
Metropolitana de Barcelona i les inversions que s’hi preveien.

Atès que l’esmentat Pla preveia la següent actuació: 
Metro L9 Projectes sectorials (ascensors, escales mecàniques, sistema peatge)
Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
1. Quin és l’estat de l’execució prevista al Pla Director Infraestructures del Transport 

Públic Col·lectiu a la regió Metropolitana de Barcelona en relació al Metro L9 Projectes 
sectorials (ascensors, escales mecàniques, sistema peatge)?
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2. En el seu cas, quin és el calendari previst per a la finalització, indicant detallada-
ment les actuacions pendents?

3. Quin és el import de la inversió efectivament realitzada durant l’any 2015?
4. Si s’escau, quin és el import de la inversió pendent per a la seva finalització?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques a l’Ajuntament de Barcelona en matèria de transports el 2015
314-02271/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6973 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
– Quines han estat les aportacions econòmiques de la Generalitat de Catalunya a 

l’Ajuntament de Barcelona en matèria de transports durant l’any 2015, tot detallant el 
projecte en relació a cada matèria o actuació realitzada?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis econòmics 
relatius al transport públic elaborats el 2015
314-02272/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6974 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
1. Quins han estat els estudis econòmics relatius al transport públic realitzats pel 

Govern de la Generalitat durant l’any 2015? 
2. Quin ha estat el seu cost individualitzat?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre diverses dades relatives 
al servei del tramvia metropolità corresponents al 2015
314-02273/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6975 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
Quines són les dades del servei de tramvia metropolità, durant el 2015 (detallis per 

línies), respecte dels conceptes: 
– Línies
– Longitud xarxa (km)
– Vehicles-km (milions)
– Estacions
– Tramvies/hora punta i sentit
– Viatges (milions)
– Recaptació (M€)
– Frau en la venda de bitllets
– Número d’inspectors
– Robatoris denunciats

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sancions 
fermes per excés de velocitat a les rondes de Barcelona el 2015
314-02274/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6976 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
– Quin ha estat el nombre de sancions fermes durant l’any 2015, per infraccions d’ex-

cés de velocitat a les Rondes del municipi de Barcelona, que fixa el Decret 152/2007?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
l’adaptació de les instal·lacions del metro a les persones amb mobilitat 
reduïda fetes el 2015
314-02275/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6977 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
– Quines són les actuacions realitzades durant l’any 2015 en relació a l’adaptació a 

les persones amb mobilitat reduïda del servei de metro de la Generalitat de Catalunya? 
Detallis material mòbil i infraestructures.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els accidents i les 
incidències en el servei del tramvia metropolità el 2015
314-02276/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6978 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
– Quin és el detall d’accidents i incidències produïdes al servei de tramvia metropo-

lità durant l’any 2015? Detallis, en cada cas, les conseqüències per les persones, el ma-
terial mòbil i/o bens materials i la prestació del servei.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els accidents i les 
incidències a les línies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya el 
2015
314-02277/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6979 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
– Quin és el detall d’accidents i incidències produïdes a les línies de l’empresa Fer-

rocarrils de la Generalitat de Catalunya durant l’any 2015? Detallis, en cada cas, les 
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conseqüències per les persones, el material mòbil i/o béns materials i la prestació del 
servei.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre diverses dades relatives a 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya el 2015
314-02278/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6980 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
– Quines son les dades de l’empresa Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya du-

rant l’exercici 2015 (detallis primera corona i resta de Sistema Tarifari Integrat, així 
com per línies), respecte dels conceptes: 

– Línies
– Longitud xarxa (km)
– Vehicles-km (milions)
– Estacions
– Trens/hora punta i sentit
– Viatges (milions)
– Recaptació (M€)
– Frau en la venda de bitllets
– Número d’inspectors
– Robatoris denunciats

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions per a 
instal·lar a Barcelona una subseu del museu State Hermitage
314-02279/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6981 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– En quin estat es troben les negociacions per ubicar una subseu del Museu Hermi-

tage a la ciutat de Barcelona, quin és el paper de la Generalitat de Catalunya en aquestes 
negociacions i en què consisteix el projecte museístic que es pretén dur a terme?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació en el 
projecte de creació d’un pol cultural a la muntanya de Montjuïc
314-02280/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6982 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quin és el paper del Govern de la Generalitat de Catalunya en el projecte de crea-

ció d’un pol cultural a la muntanya de Montjuïc i quines aportacions econòmiques té 
previst realitzar a aquest projecte?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import destinat a la 
protecció del patrimoni cultural de Barcelona el 2015 en aplicació de l’1% 
de les inversions públiques
314-02281/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6983 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
D’acord amb la llei 22/1998 de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Bar-

celona, quina quantitat ha destinat la Generalitat a protecció del patrimoni cultural 
a Barcelona en aplicació de l’1% de les inversions públiques que s’han fet a la ciutat  
de Barcelona durant l’any 2015?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de signar un 
conveni amb l’Ajuntament de Barcelona per a subvencionar equipaments 
esportius
314-02282/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6984 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
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– Té previst el Govern de la Generalitat subscriure amb l’Ajuntament de Barcelona 
algun conveni per subvencionar inversions en equipaments esportius de la ciutat?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats o 
competicions esportives finançades a Barcelona el 2014 i les previstes per 
al 2015
314-02283/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6985 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quines activitats o competicions esportives celebrades a la ciutat de Barcelona 

durant l’any 2015 han estat finançades, parcial o totalment, pel Govern de la Generalitat 
de Catalunya i per quin import? Indicar activitat o competició i import atorgat.

2. Quines de les diferents activitats o campionats esportius que es celebraran a la 
ciutat de Barcelona durant l’any 2016 està previst finançar, parcial o totalment, pel Go-
vern de la Generalitat de Catalunya i per quin import? Indicar activitat o competició i 
import.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions als consorcis 
i fundacions culturals de Barcelona el 2015 i les previstes per al 2016
314-02284/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6986 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quines aportacions i per quins conceptes s’han fet des de la Generalitat de Ca-

talunya als diferents consorcis i fundacions culturals dels que forma part i amb seu a 
la ciutat de Barcelona durant l’any 2015, en concret, Fundació Tàpies, Fundació Miró, 
MNAC, MACBA, Fundació Teatre Lliure, Consorci Pla Rehabilitació de Teatres, Con-
sorci Museu Nacional de Ciències Naturals, Consorci de l’Auditori i Orquestra, Funda-
ció Gran Teatre del Liceu, Consorci Gran Teatre del Liceu, Consorci Palau de la Música 
i Consorci del Mercat de les Flors?

2. Quines aportacions i per quins conceptes està previst realitzar des de la Generali-
tat de Catalunya als diferents consorcis i fundacions culturals dels que forma part i amb 
seu a la ciutat de Barcelona durant l’any 2016, en concret, Fundació Tàpies, Fundació 
Miró, MNAC, MACBA, Fundació Teatre Lliure, Consorci Pla Rehabilitació de Tea-
tres, Consorci Museu Nacional de Ciències Naturals, Consorci de l’Auditori i Orques-
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tra, Fundació Gran Teatre del Liceu, Consorci Gran Teatre del Liceu, Consorci Palau de 
la Música i Consorci del Mercat de les Flors?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els equipaments 
esportius de Barcelona que han rebut finançament per a la construcció o 
l’arranjament el 2015 i els que en rebran el 2016
314-02285/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6987 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quins equipaments esportius ubicats a la ciutat de Barcelona han rebut finança-

ment per la seva construcció o arranjament, per part del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, durant l’any 2015? Indicar equipament esportiu, concepte i import destinat.

2. Quins equipaments esportius ubicats a la ciutat de Barcelona rebran finançament 
per la seva construcció o arranjament, per part del Govern de la Generalitat de Catalu-
nya durant l’any 2016? Indicar equipament esportiu, concepte i import destinat.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a la 
neteja de les aigües contaminades per trihalometans el 2015
314-02286/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6988 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quines són les actuacions que ha portat a terme el govern per la neteja de les ai-

gües contaminades de trihalometans durant el 2015?
2. Quins són els mitjans utilitzats per assegurar als ciutadans la fiabilitat de l’aigua 

de la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actes 
aixecades a comerços de Barcelona amb relació al compliment de la 
normativa estatal d’horaris comercials en el període 2012-2015
314-02287/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6989 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quantes actes s’han aixecat a comerços de la ciutat de Barcelona entre els anys 

2012 i 2015, per compliment de la normativa estatal d’horaris comercials, desglossades 
per any i districte?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’absentisme 
escolar a Barcelona el curs 2014-2015
314-02288/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6990 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quin ha estat l’índex d’absentisme escolar a la Ciutat de Barcelona al curs 2014-

2015? 
2. Quines són les actuacions o programes del Govern de la Generalitat per tal de re-

duir les dades d’absentisme escolar?
3. Quins d’aquest s’executen a centres escolars de la ciutat de Barcelona? Detallar 

els centres, el tipus de programa i els resultats dels mateixos.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les estacions de 
Ferrocarrils de la Generalitat accessibles i en obres
314-02289/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6991 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
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– Quines són les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ac-
cessibles, les estacions en obres i la data de previsió del seu termini d’execució, i la pla-
nificació de les estacions que falten a la ciutat de Barcelona a data de la resposta? 

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració de 
l’Ajuntament de Barcelona amb Diplocat
314-02290/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6992 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Atès el conveni entre el Diplocat i el Ajuntament de Barcelona signat a novembre de 
2013.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quines actuacions ha dut a terme el Diplocat com a conseqüència del conveni fir-

mat amb l’Ajuntament de Barcelona? Quin ha estat el cost de cada una d’elles? Quines 
accions té previstes realitzar en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona durant el 
2016?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la depuradora del Besòs
314-02291/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6993 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quin és el termini establert per l’aplicació del tractament terciari en la planta de-

puradora del riu Besòs per a millorar la qualitat de l’aigua?
2. Quin ha estat el cost de l’aplicació d’aquest nou tractament?
3. Quants litres d’aigua s’han tractat durant el 2015 i per tant podran ser utilitzats 

per l’abastament a l’àrea metropolitana de Barcelona?
4. Quin ha estat el resultat obtingut per l’aplicació del sistema de tractament terciari 

durant el 2015?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de gestors 
autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya que han operat a 
Barcelona el 2015
314-02292/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6994 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quants gestors autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya i homologats 

han operat a la ciutat de Barcelona durant el 2015?
2. Quin volum de residus s’han gestionat durant el 2015?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les adquisicions de béns 
immobles, locals i solars el 2015
314-02293/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6995 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quines han estat les adquisicions a la Ciutat de Barcelona de béns immobles, lo-

cals i solars, realitzades per part de la Generalitat de Catalunya durant el 2015, detallant 
la ubicació a la ciutat, l’ús previst, el preu de compra i el venedor?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions per a 
l’aeri del Carmel, de Barcelona, del 2005 ençà
314-02294/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6996 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
–  Quina és l’aportació que ha realitzat la Generalitat de Catalunya respecte a l’aeri 

del Carmel de la ciutat de Barcelona durant l’any 2015 i des del 2005 fins a l’actualitat, 
desglossat per semestres? 

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’aules 
d’acollida per als menors immigrants a Barcelona
314-02295/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6997 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

 A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quin és el nombre d’aules d’acollida per a menors immigrants a la ciutat de Bar-

celona a data de la resposta?
2. Quina ha estat la relació d’escolars que han passat per cada una d’elles durant el 

Curs 2014-2015 i fins a la data de la resposta, tot detallant la seva nacionalitat?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats a 
empreses de Barcelona el 2015
314-02296/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6998 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quin és el nombre d’ajuts total atorgats a empreses de la ciutat de Barcelona, es-

pecificant el tipus d’empresa, durant el 2015? Se sol·licita desglossament per semestre.
2. Quina ha estat l’evolució del nombre d’ajuts atorgats a empreses de la ciutat de 

Barcelona, especificant el tipus d’empresa, entre els anys 2009 i 2015? Desglossar la 
resposta per anys i semestres.

3. Quantes operacions creditícies s’han portat a terme en la línea de finançament 
empresarial a la ciutat de Barcelona, especificant el nombre de sol·licituds, aprovacions, 
formalitzacions durant el 2015? Se sol·licita desglossament per semestre.

4. Quina ha estat l’evolució del nombre d’operacions creditícies a empreses en la 
línea de finançament empresarial a la ciutat de Barcelona, especificant el tipus d’em-
presa, entre els anys 2009 i 2015? Desglossar la resposta per anys i semestres.

5. S’ha concedit algun ajut a autònoms durant el 2015? En cas afirmatiu quin és el 
nombre d’ajuts total atorgat a autònoms de la ciutat de Barcelona durant l’any 2014? Se 
sol·licita desglossament per semestre.

6. Quina ha estat l’evolució del nombre d’ajuts a autònoms a la ciutat de Barcelona, 
entre els anys 2009 i 2015 Desglossar la resposta per anys i semestres.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de joventut el 2015
314-02297/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 6999 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quines han estat les aportacions del Govern de la Generalitat a l’Ajuntament de 

Barcelona en polítiques de joventut durant el 2015?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars amb 
jornada compactada a Barcelona
314-02298/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7000 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– En quins centres escolars de la ciutat de Barcelona s’ha establert la jornada com-

pactada durant el curs 2014-2015? 
– Quin seguiment s’ha fet dels centres així com dels escolars dels mateixos per tal 

d’avaluar els efectes d’aquesta mesura d’horari compactat a l’ensenyament secundari?
– Quin és el seguiment alimentari dels alumnes en jornada compactada que no po-

den sol·licitar l’ajut a beca menjador?
– Quines han estat les actuacions dissenyades per tal de que en aquells centres de 

la ciutat de Barcelona amb jornada compactada, s’oferissin activitats extraescolars per 
l’alumnat?

– Quines han estat les aportacions i/o ajuts del Govern de la Generalitat a aquests 
centres per tal de fer front la nova realitat que ha creat aquesta jornada compactada en-
tre els escolars i en la conciliació de la vida laboral, familiar i personal dels seus pares?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona 
per a polítiques d’atenció social en el període 2011-2015
314-02299/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7001 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quines han estat les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, de la 

Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona en política d’atenció social des de 
l’any 2011 fins l’any 2015, desglossades per semestres i detallades per projecte o actuació?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants atesos 
als centres d’atenció a la infància i l’adolescència de Barcelona el 2015
314-02300/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7002 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quants infants han estat atesos als Centres i Equipaments d’Atenció a la Infància i 

a l’Adolescència (EAIA) de la ciutat de Barcelona l’any 2015? Desglossar per semestre.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona 
per a polítiques adreçades a les dones en el període 2011-2015
314-02301/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7003 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quines han estat les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, de la 

Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adreçades a les do-
nes des de l’any 2011 fins l’any 2015, desglossades per semestres i detallades per projec-
te o actuació?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de la 
sisena hora als centres escolars de Barcelona
314-02302/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7004 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– En quins centres escolars de la Ciutat de Barcelona es va mantenir la sisena hora 

durant el curs 2014-2015 i a quins centres es suprimí respecte al curs 2012-2013? 
– Quin seguiment s’ha fet dels centres en els que es va suprimir la sisena hora el 

Curs 2013-2014 a la ciutat de Barcelona i quines són les conclusions del mateix?
– En quins centres escolars s’impartirà la sisena hora durant el curs escolar 2015-

2016 a la ciutat de Barcelona i quina és la previsió pressupostària?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de carnets de 
pensionista en circulació a Barcelona
314-02303/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7005 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quants Carnets de Pensionista hi ha en circulació a la ciutat de Barcelona a data 

de resposta d’aquesta pregunta?
2. Quants d’aquests Carnets són de modalitat A, desglossant el número de carnets en 

funció de si el titular és una persona major de 65 anys o una persona amb discapacitat?
3. Quants d’aquests Carnets són de modalitat B, desglossant el número de carnets en 

funció de si el titular és una persona major de 65 anys o una persona amb discapacitat?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de locals de 
promocions d’habitatges de protecció oficial de l’Institut Català del Sòl que 
estan desocupats a Barcelona
314-02304/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7006 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
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1. Quants locals de promocions d’habitatges de protecció oficial de l’Incasól es tro-
ben buits a la ciutat de Barcelona a data de la resposta d’aquesta pregunta? Quin és el 
detall de les promocions de protecció oficial que tenen locals buits a data de la resposta 
d’aquesta pregunta? Des de quina data es troben buits cadascun dels locals i per quins 
motius? Quina és la superfície i adreça de cadascun d’aquests locals?

2. Quants locals de promocions d’habitatges de protecció oficial de l’Incasól es tro-
ben buits a la ciutat de Barcelona a 31/12/2015? Quin és el detall de les promocions de 
protecció oficial que tenen locals buits a 31/12/2015? Des de quina data es troben buits 
cadascun dels locals i per quins motius? Quina és la superfície i adreça de cadascun 
d’aquests locals?

3. Quants locals de promocions d’habitatges de protecció oficial de l’Incasól es tro-
baven buits a la ciutat de Barcelona a 31/12/2014? Quin és el detall de les promocions 
de protecció oficial que tenien locals buits a 31/12/2043? Des de quina data es trobaven 
buits cadascun dels locals i per quins motius? Quina és la superfície i adreça de cadas-
cun d’aquests locals? 

4. Quants locals de promocions d’habitatges de protecció oficial de l’Incasól es tro-
baven buits a la ciutat de Barcelona a 31/12/2013 i quants a 31/12/2012? Quin és el 
detall de les promocions de protecció oficial que tenien locals buits a 31/12/2011 i a 
31/12/2010? Des de quina data es trobaven buits cadascun dels locals i per quins mo-
tius? Quina és la superfície i adreça de cadascun d’aquests locals?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament de les 
obligacions i transferències pendents amb l’Ajuntament de Barcelona
314-02305/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7007 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quins mecanismes de pagament té previst la Generalitat de Catalunya per tal de 

fer efectives les obligacions i transferències pendents de pagament a l’Ajuntament de 
Barcelona i les seves empreses, instituts i demés entitats, durant el proper exercici?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a 
accedir a una plaça de centre de dia de titularitat pública per a persones 
amb discapacitat a Barcelona
314-02306/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7008 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
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1. Existeix actualment llista d’espera per accedir a una plaça de centre de dia per a 
persones amb discapacitat, de titularitat pública, a la ciutat de Barcelona?

2. En cas de resposta afirmativa, quin és el temps mig d’espera per accedir a una 
plaça?

3. I quantes persones hi ha actualment en llista d’espera?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones 
que reben ajuts o prestacions a Barcelona
314-02307/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7009 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

En el marc de l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, a la ciutat de 
Barcelona.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quantes persones hi ha actualment a la ciutat de Barcelona rebent les ajudes o 

prestacions corresponents, especificant la tipologia de la prestació?
2. Quantes persones hi ha actualment en espera de la valoració? Quantes d’aquestes 

es troben fora de termini?
3. Quantes persones hi ha actualment amb la valoració amb dret realitzada i en es-

pera del dictamen o PIA? Quantes d’aquestes es troben fora de termini?
4. Quantes persones hi ha amb el PIA elaborat i en llista d’espera per rebre la pres-

tació?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds 
de valoració, valoracions, plans individuals d’atenció i prestacions en 
aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a 
Barcelona
314-02308/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7010 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

En el marc de l’aplicació de la Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia personal i 
atenció a les persones en situació de dependència, a la ciutat de Barcelona.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quantes persones han sol·licitat ser valorades a la ciutat de Barcelona des de l’en-

trada en vigor de la Llei de la Dependència fins la data de resposta d’aquesta pregunta?
2. Quantes persones han estat efectivament valorades des de l’entrada en vigor de la 

Llei de la Dependència fins la data de resposta?



BOPC 61
19 de febrer de 2016

3.25.15. Preguntes per escrit 138

3. Quantes persones se’ls ha elaborat el seu PIA des de l’entrada en vigor de la Llei 
de la Dependència fins la data de resposta, desglossades per nivells i graus de depen-
dència?

4. Quantes persones han rebut la prestació o servei des de l’entrada en vigor de la 
Llei de la dependència fins la data de resposta, desglossat per tipologia de prestació?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme 
per a promoure la marca Barcelona en el període 2010-2015
314-02309/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7011 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quines accions ha realitzat la Generalitat de Catalunya per a la promoció de la 

marca Barcelona durant el 2015? Desglossar la resposta per semestres.
2. Quines accions ha realitzat la Generalitat de Catalunya per a la promoció de la 

marca Barcelona entre els anys 2010 i 2015? Desglossar la resposta per semestres.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini mitjà de 
pagament de la Generalitat i els seus organismes als proveïdors en el 
període 2011-2015
314-02310/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7012 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quin ha estat el període mitjà de pagament als proveïdors de la Ciutat de Barcelo-

na contractats per la Generalitat de Catalunya, les seves empreses, organismes i demés 
entitats, diferenciat entre els serveis i les obres, des de l’any 2011 fins l’any 2015, des-
glossat per semestres?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions 
d’habitatges de l’Institut Català del Sòl en fase de construcció a Barcelona 
del 2011 ençà
314-02311/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7013 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
1. Quantes promocions d’habitatges de protecció oficial de la Generalitat es troben 

en fase de construcció a Barcelona a data de la resposta de la pregunta? En quina fase 
de construcció es troben? De quines promocions es tracta, quants habitatges tenen ca-
dascuna d’aquestes promocions, quina és la tipologia d’aquests habitatges i l’operador 
que els ha promogut? Quina és la data d’inici d’obres i la data de finalització prevista de 
cadascuna d’aquestes promocions?

2. Quantes promocions d’habitatges de protecció oficial de la Generalitat es tro-
ben en fase de construcció a Barcelona a 31/12/2015? En quina fase de construcció es 
troben? De quines promocions es tracta, quants habitatges tenen cadascuna d’aquestes 
promocions, quina és la tipologia d’aquests habitatges i l’operador que els ha promogut? 
Quina és la data d’inici d’obres i la data de finalització prevista de cadascuna d’aquestes 
promocions?

3. Quantes promocions d’habitatges de protecció oficial de la Generalitat es troba-
ven en fase de construcció a Barcelona a 31/12/2014? En quina fase de construcció es 
trobaven? De quines promocions es tracta, quants habitatges tenen cadascuna d’aques-
tes promocions, quina és la tipologia d’aquests habitatges i l’operador que els ha pro-
mogut? Quina és la data d’inici d’obres i la data de finalització de cadascuna d’aquestes 
promocions?

4. Quantes promocions d’habitatges de protecció oficial de la Generalitat es troba-
ven en fase de construcció a Barcelona a 31/12/2013 i quantes a 31/12/2011? En quina 
fase de construcció es trobaven? De quines promocions es tracta, quants habitatges te-
nen cadascuna d’aquestes promocions, quina és la tipologia d’aquests habitatges i l’ope-
rador que els ha promogut? Quina és la data d’inici d’obres i la data de finalització de 
cadascuna d’aquestes promocions?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions fetes amb 
els fons recaptats per l’impost turístic en el període 2012-2015
314-02312/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7014 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quines inversions ha realitzat la Generalitat de Catalunya amb els fons recaptats 

pel impost turístic durant 2012, 2013, 2014 i 2015? Desglossar la resposta per semestres.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions fetes a 
Barcelona amb els fons recaptats per l’impost turístic en el període 2012-
2015
314-02313/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7015 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quines inversions ha realitzat la Generalitat de Catalunya a la ciutat de Barcelona 

amb els fons recaptats pel impost turístic durant 2012, 2013, 2014 i 2015? Desglossar la 
resposta per semestres.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones 
que s’han mort amb la sol·licitud de la valoració per la dependència feta i 
abans de rebre la prestació assignada en el programa individual d’atenció
314-02314/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7016 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

En el marc de l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència a la ciutat  
de Barcelona.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quantes persones han mort un cop feta la sol·licitud de la valoració per la depen-

dència i abans de rebre la prestació o servei assignat en el PIA, a la ciutat de Barcelona 
des de l’entrada en vigor de la Llei 39/2006 fins a data de resposta d’aquesta pregunta?

2. Quin percentatge representa sobre el total de Catalunya?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els solars de l’Institut 
Català del Sòl a Barcelona
314-02315/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7017 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 
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Atès que l’Institut Català del Sòl té com una de les seves principals funcions la pro-
moció d’habitatge protegit i desenvolupa la seva activitat sobre els sòls propis i els ce-
dits per ajuntaments.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quants solars o terrenys té en l’actualitat l’Incasòl a la ciutat de Barcelona?
2. Quina és la ubicació de cadascun d’ells?
3. Quants d’aquests solars són de propietat de l’Incasòl i quants han estat cedits per 

l’Ajuntament de Barcelona per a la construcció d’habitatge protegit a la ciutat de Barce-
lona?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona 
per al manteniment de les rondes en el període 2011-2015
314-02316/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7018 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quines han estat les aportacions econòmiques pressupostades i liquidades de la 

Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona per al manteniment de les rondes 
des de l’any 2011 fins l’any 2015, desglossat per semestres? 

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requeriments i les 
sancions imposats el 2015 a establiments de Barcelona perquè no retolen 
en català
314-02317/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7019 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quants requeriments, advertint de la sanció, s’han remés a establiments de la ciu-

tat de Barcelona per no retolar en català durant el 2015, desglossat per activitat de l’esta-
bliment, i per districtes? Desglossar la resposta per semestres.

2. Quants establiments han estat sancionats per no retolar en català a la ciutat de 
Barcelona durant el 2015, desglossat per activitat de l’establiment, i per districtes? Des-
glossar la resposta per semestres.

3. Quin és l’import de la sancions imposades a establiments de la ciutat de Barcelo-
na per no retolar en català durant el 2015, desglossat per activitat de l’establiment, i per 
districtes? Desglossar la resposta per semestres.
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4. Quin és l’import recaptat de la sancions imposades a establiments de la ciutat de 
Barcelona per no retolar en català durant el 2014, desglossat per activitat de l’establi-
ment, i per districtes? Desglossar la resposta per semestres.

5. Quants establiments o empreses de la ciutat de Barcelona tenen en tramitació en 
aquest moment o se’ls ha proposat per ser sancionats, desglossat per activitat de l’esta-
blimenti per districtes?

6. Quants d’aquests expedients s’han obert a instàncies d’una denúncia de particu-
lars o entitats?

7. Quina ha estat l’evolució de les sancions imposades a establiments de la ciutat de 
Barcelona per no retolar en català entre els anys 2009 i el 2015, desglossat per anys, ac-
tivitat de l’establiment, i per districtes? Desglossar la resposta per semestres.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat 
i liquidat de les transferències del Govern de l’Estat per a projectes 
d’inversió a Barcelona en el període 2011-2015
314-02318/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7020 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quin ha estat l’import pressupostat i liquidat de les transferències que la Generali-

tat de Catalunya ha rebut del Govern Central i que s’ha destinat a projectes d’inversió a 
la Ciutat de Barcelona des de l’any 2011 fins l’any 2015 desglossat per semestres? 

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat i 
liquidat de les transferències corrents i de capital atorgades a l’Ajuntament 
de Barcelona en el període 2011-2015
314-02319/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7021 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quin ha estat l’import pressupostat, liquidat pagat i pendent de pagament de les 

transferències corrents i de capital atorgades per la Generalitat de Catalunya a l’Ajunta-
ment de Barcelona i les seves empreses, instituts i demés entitats, des de l’any 2011 fins 
l’any 2015, desglossat per semestres i detallat per cadascun dels conceptes, incloent-hi 
les obligacions derivades per convenis signats?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les vendes de béns 
immobles, locals i solars de la Generalitat a Barcelona en el període 2011-
2015
314-02320/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7022 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quines han estat les vendes de béns immobles, locals i solars a Barcelona realitza-

des per part de la Generalitat de Catalunya des de l’any 2011 fins l’any 2015 desglossat 
per semestres, detallant la ubicació, l’ús de l’immoble, el preu de venda i el comprador? 

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació de les 
ràtios d’alumnes a les llars d’infants de titularitat de la Generalitat a 
Barcelona
314-02321/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7023 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. S’han produït modificacions de les ràtios d’alumnat a les Escoles Bressol de titu-

laritat de la Generalitat a la ciutat de Barcelona al curs 2015-2016?
2. En quins centres s’han produït i quines han estat les modificacions?
3. Es preveuen modificacions de les ràtios d’alumnat a les Llars d’Infants al curs 

2016-2017 amb indicació numèrica d’aquestes variacions?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés tributari derivat 
de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats a 
Barcelona en el període 2011-2014
314-02322/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7024 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
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– Quin ha estat l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre transmissions patrimo-
nials i actes jurídics documentals a la Ciutat de Barcelona des de l’any 2011 fins l’any 
2015 desglossat per semestres?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques pressupostades i liquidades a l’Ajuntament de Barcelona per 
a polítiques de promoció del turisme del 2010 ençà
314-02323/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7025 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quines han estat les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, de la 

Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona en política de promoció del turis-
me des de l’any 2011 fins l’any 2015, desglossat per semestres i detallades per projecte 
o actuació?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat i 
liquidat de les transferències de les institucions comunitàries europees per 
a projectes d’inversió a Barcelona en el període 2011-2015
314-02324/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7026 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quin ha estat l’import pressupostat i liquidat de les transferències que la Generali-

tat de Catalunya ha rebut de les institucions comunitàries europees i que s’ha destinat a 
projectes d’inversió en la Ciutat de Barcelona des de l’any 2011 fins l’any 2015 desglos-
sat per semestres? 

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’ingressos per 
l’aplicació de la taxa turística el 2016
314-02325/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7027 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quina és la previsió d’ingressos per l’aplicació de la taxa turística a Catalunya i a 

la ciutat de Barcelona per l’any 2016?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació de les 
plantilles de les llars d’infants de titularitat de la Generalitat a Barcelona
314-02326/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7028 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. S’han produït modificacions de les plantilles de Escoles Bressol de titularitat de la 

Generalitat a la ciutat de Barcelona al curs 2015-2016?
2. En quins centres s’han produït i quines han estat les modificacions?
3. Es preveuen modificacions a les plantilles a les Llars d’Infants al curs 2016-2017, 

amb indicació numèrica d’aquestes variacions?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació 
dels projectes relatius a salut mental inclosos en el Conveni de millora 
de la xarxa sanitària de Barcelona 2008-2015 i sobre les partides 
pressupostàries assignades a cada projecte
314-02327/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7029 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. En quin estat de tramitació es troba cadascun dels projectes relacionats amb salut 

mental inclosos en el Conveni de Millora de la Xarxa Sanitària de la ciutat de Barcelona 
2008-2015?

2. Quina previsió existeix per a la finalització de les obres en cada cas?
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3. Quin import econòmic té assignat cadascun d’aquests projectes en els pressupos-
tos de l’any 2016?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica al 
Consorci de l’Habitatge del 2009 ençà
314-02328/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7030 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quin ha estat l’import de l’aportació de la Generalitat al Consorci d’Habitatge en 

els anys 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 desglossat per anys, semestres i en 
despesa corrent i d’inversió?

2. Quina és la aportació prevista per l’any 2016? 

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges i 
infermers d’atenció primària a Barcelona
314-02329/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7031 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quants metges hi ha actualment a l’atenció primària a la ciutat de Barcelona ac-

tualment, desglossat per especialitats i per Equip d’Atenció Primària?
2. Quantes infermeres hi ha actualment a l’atenció primària a la ciutat de Barcelona 

actualment, desglossat per especialitats i per Equip d’Atenció Primària?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC



BOPC 61
19 de febrer de 2016

3.25.15. Preguntes per escrit 147 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds de la renda 
mínima d’inserció presentades a Barcelona el 2015
314-02330/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7032 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

En relació a la renda mínima d’inserció a la ciutat de Barcelona.
Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quantes persones han sol·licitat la renda mínima d’inserció a la ciutat de Barcelo-

na durant l’any 2015?
2. A quantes d’aquestes persones finalment se’ls hi ha concedit?
3. Quin és el temps mig d’espera registrat entre la presentació de la sol·licitud i la re-

cepció de la prestació econòmica durant l’any 2015 a la ciutat de Barcelona? Desglossar 
per semestres.

4. Quin import econòmic s’ha destinat en els pressupostos de l’any 2016 a la renda 
mínima d’inserció a la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés tributari derivat de 
l’impost de successions i donacions a Barcelona en el període 2011-2015
314-02331/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7033 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quin ha estat l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre successions i donacions a 

la ciutat de Barcelona des de l’any 2011 fins l’any 2015 desglossat per semestres?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones 
registrades en el Registre central de persones assegurades del Servei 
Català de la Salut a Barcelona el 2015
314-02332/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7034 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
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– Quin era el nombre de persones registrades en el Registre central de persones as-
segurades (RCA) de CatSalut, amb nacionalitat no espanyola informada i resident a la 
ciutat de Barcelona durant el 2015, desglossat per semestres?

– Quina variació en quantia i percentatge suposa respecte del nombre de persones 
registrades de l’any 2013 i 2014?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de sanitat en el 
període 2011-2015
314-02333/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7035 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quines han estat les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, de la 

Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona en política de sanitat des de l’any 
2011 fins l’any 2015, desglossades per semestres i detallades per projecte o actuació?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona 
per a polítiques per a persones en situació de pobresa extrema en el 
període 2011-2015
314-02334/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7036 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quines han estat les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, de la 

Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adreçades a perso-
nes en extrema pobresa des de l’any 2011 fins l’any 2015, desglossades per semestres i 
detallades per projecte o actuació?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions al Servei 
de Mediació Intercultural de l’Ajuntament de Barcelona el 2015
314-02335/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7037 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quines aportacions ha realitzat el Govern de la Generalitat al Servei de Mediació 

Intercultural de l’Ajuntament de Barcelona durant el 2015?
– Quines són les previsions d’aportació per aquest Servei per a l’exercici 2016?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions al 
Servei d’Atenció a Immigrants i Estrangers Refugiats de l’Ajuntament de 
Barcelona el 2015
314-02336/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7038 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quines aportacions ha realitzar el Govern de la Generalitat al Servei d’Atenció 

a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) de l’Ajuntament de Barcelona durant el 
2015?

– Quines són les previsions d’aportació per aquest Servei per a l’exercici 2015?
– Com valora el Govern de la Generalitat les novetats que presenta el SAIER per tal 

d’atendre les noves necessitats i com contribuirà el Govern de la Generalitat en dur a 
terme els nou servei?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos tributaris i 
no tributaris recaptats a Barcelona en el període 2014-2015
314-02337/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7039 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta Diputat i al seu Grup Parlamentari: 
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– Quin ha estat l’import total i desglossat per semestres dels ingressos tributaris i no 
tributaris recaptats a la ciutat de Barcelona durant l’exercici 2014 i 2015?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les 
subvencions finalistes en matèria d’atenció primària liquidat a l’Ajuntament 
de Barcelona el 2015
314-02338/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7040 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quin ha estat l’import liquidat a 31 de desembre de 2015 de les subvencions fina-

listes en matèria d’atenció primària de la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2015?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a habitatges 
afectats per patologies estructurals al barri de Canyelles, de Barcelona, del 
2007 ençà
314-02339/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7041 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Atès el conveni signat amb la Generalitat de Catalunya el 2007 per rehabilitar els 
habitatges amb patologies estructurals del barri de Canyelles de la ciutat de Barcelona, 
segons el qual la Generalitat havia de pagar el 60% del cost, el consistori el 25% i els 
propietaris el 15% del cost.

Atès que en aquest barri hi ha uns 2.500 habitatges (65 edificis) afectats per patolo-
gies estructurals greus amb despreniments d’elements de les façanes cap a la via pública 
suposant un perill per als vianants.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
1. Quina ha estat l’aportació per part de la Generalitat de Catalunya en la rehabilita-

ció d’habitatges amb patologies estructurals del barri de Canyelles de la ciutat de Barce-
lona, segons conveni de 2007, des de l’any 2007 (inclòs) fins a data 31/12/2015 i fins a la 
data de la resposta d’aquesta pregunta, desglossat per semestres?

2. Quants edificis i quants habitatges amb patologies estructurals del barri de Ca-
nyelles de la ciutat de Barcelona s’han beneficiat d’ajuts per part de la Generalitat de 
Catalunya, segons conveni de 2007, des de l’any 2007 (inclòs) fins a data 31/12/2015 i 
fins a la data de la resposta d’aquesta pregunta, desglossat per semestres, i en què han 
consistit cadascuna d’aquestes actuacions (especificant l’adreça dels habitatges benefi-
ciats)?
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3. Quina és la inversió prevista per part de la Generalitat de Catalunya en la reha-
bilitació d’habitatges amb patologies estructurals del barri de Canyelles de la ciutat de 
Barcelona, segons el conveni que es va signar el 2007? Quin és el detall dels habitatges i 
blocs en els quals està previst invertir, detallant l’actuació i el calendari previst?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica 
en concepte de beques de menjador per a alumnes de centres públics de 
Barcelona el curs 2013-2014
314-02340/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7042 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quin és l’import que ha aportat la Generalitat per beques menjador dels alumnes 

escolaritzats als centres públics de la ciutat de Barcelona al curs 2013-2014, quina la 
seva variació econòmica i percentual respecte dels Cursos 2010-2011, 2011-2012, 2012-
2013, 2013-2014 i 2014-2015?

– Quina ha estat la data de l’aportació d’aquestes quanties a l’Ajuntament de Barce-
lona o al Consorci d’Educació de Barcelona?

– Per quan es preveu l’aportació del Curs 2015-2016?
– Té previst el Govern de la Generalitat realitzar aportacions extraordinàries si fos 

necessari atenent l’increment de la demanda de ajuts per beques menjador a la ciutat de 
Barcelona? Quins serien els supòsits en que el Govern de la Generalitat realitzaria les 
esmentades aportacions i per quina quantia?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions fetes a 
Barcelona del 2011 ençà
314-02341/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7043 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quines han estat les inversions realitzades pel Govern de la Generalitat a la ciutat 

de Barcelona des de 2011 fins a l’actualitat? Desglossar per conceptes i any de la inversió.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions fetes als 
centres assistencials per a gent gran de Barcelona el 2014
314-02342/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7044 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quantes inspeccions de centres assistencials per a gent gran de la ciutat de Barce-

lona s’han realitzat per part del departament d’inspecció de l’ICASS durant l’any 2014? 
Especificar el nombre i la ubicació dels centres.

2. Quines han estat les irregularitats detectades en el seu cas? Especificar irregulari-
tat per irregularitat i el centre.

3. S’ha detectat algun cas de maltractament a persones grans?
4. Quantes inspeccions s’han realitzat per part del departament d’inspecció de 

l’ICASS a altres centres per a gent gran de la ciutat de Barcelona durant l’any 2014? Es-
pecificar el nombre i la ubicació dels centres.

5. Quantes persones residents a centres assistencials per a gent gran de la ciutat de 
Barcelona han estat ingressades o ateses a hospitals l’any 2015? Especificar els motius i 
desglossar per centres assistencials per a gent gran.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés tributari derivat de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques a Barcelona en el període 
2005-2015
314-02343/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7045 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta Diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quin ha estat l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre la renda de les persones fí-

siques (tram autonòmic) a la ciutat de Barcelona en cada any des de l’any 2005 fins l’any 
2015, desglossat per semestres?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció 
d’infraestructures hidràuliques el 2015
314-02344/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7046 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quines han estat les infraestructures hidràuliques que s’han construït al 2015?
2. Quin ha estat el cost de les mateixes?
3. Quin és l’àmbit que conformen les mateixes?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques a l’Ajuntament de Barcelona en matèria de transport el 2015
314-02345/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7047 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta Diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quines han estat les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, de la 

Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona en matèria d’infraestructures bà-
siques i transport des de l’any 2012 fins l’any 2015, desglossades per semestres i detalla-
des per projecte o actuació?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’informes 
d’estrangeria emesos el 2015
314-02346/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7048 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quin ha estat el nombre d’Informes d’estrangeria elaborats pel Govern de la Ge-

neralitat durant l’any 2015 i quina la seva variació respecte els anys 2011,2012, 2013  
i 2014? Desglossar per modalitats.

2. Quin ha estat el cost d’elaboració d’aquests Informes?
3. Quina ha estat la quantia recaptada atenent la creació d’un a taxa a la Llei d’Acom-

panyament del Pressupostos de 2015?



BOPC 61
19 de febrer de 2016

3.25.15. Preguntes per escrit 154

4. Quin percentatge es deriva als municipis que elaboren els esmentats Informes per 
delegació de la Generalitat?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses 
pressupostades i liquidades en inversions a Barcelona el 2014 i el 2015
314-02347/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7049 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quin és l’import i el concepte de les despeses pressupostades i liquidades en inver-

sions previstes i portades a terme per la Generalitat de Catalunya a la ciutat de Barcelo-
na, detallat per cadascun dels districtes de la ciutat, en l’exercici 2014 i 2015 desglossat 
per semestres?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió feta a la línia 9 
del metro
314-02348/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Atesa l’execució de les obres de la línia 9 de metro.
Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
– Quant s’ha invertit fins a la data actual en l’execució de la línia 9 de metro, des-

glossat per anys i especificant la inversió realitzada en cadascun dels trams i detallant 
cadascuna de les actuacions que s’han fet així com el cost que ha suposat fins al mo-
ment cadascuna d’aquestes?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de les obres 
de millorament de l’accessibilitat de l’intercanviador de les línies 1 i 4 del 
metro de l’estació d’Urquinaona
314-02349/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7051 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quin és el calendari previst per a portar a terme les obres de millora de l’accessibi-

litat de l’intercanviador de les línies 1 i 4 de metro de l’estació d’Urquinaona a la Plaça 
Urquinaona de Barcelona amb el seu desglossament per semestres?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió feta al barri del 
Carmel, de Barcelona, en forma de transferències corrents o pagaments 
d’obres a l’Agència de Promoció del Carmel i Entorns el 2015
314-02350/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7052 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
– Quina és la inversió realitzada per la Generalitat de Catalunya en els barris del 

Carmel i entorns de la ciutat de Barcelona l’any 2015, amb el seu desglossament per 
semestres, en forma de transferències corrents o per pagament d’obres executades a 
l’Agència de Promoció del Carmel i Entorns, SA?

– Quina és la inversió que està previst realitzar la Generalitat de Catalunya en els 
barris del Carmel i entorns l’any 2016, en forma de transferències corrents o per paga-
ment d’obres executades a l’Agència de Promoció del Carmel i Entorns, SA?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els autònoms i les 
petites i mitjanes empreses de Barcelona que s’han beneficiat de les línies 
financeres de l’Institut Català de Finances del 2010 ençà
314-02351/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7053 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
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– Quin és el nombre de PIMES i autònoms, ubicats a la ciutat de Barcelona, que 
s’han beneficiat de les línies financeres de l’Institut Català de Finances des de l’any 
2011 fins l’any 2015, desglossat per semestres i detallant la finalitat de les mateixes?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat i 
liquidat dels projectes d’inversió a Barcelona, en el període 2011-2015, en 
compliment de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
314-02352/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7054 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quin ha estat l’import pressupostat i liquidat de cadascun dels projectes d’inversió 

finançats per la Generalitat de Catalunya a la ciutat de Barcelona des de l’any 2011 fins 
l’any 2015, en base a l’aplicació de la Llei de Barris (Llei 2/2004 de 4 de juny)?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés tributari derivat de 
l’impost sobre les activitats de joc, envit o atzar a Barcelona en el període 
2011-2015
314-02353/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7055 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quin ha estat l’ingrés tributari derivat de l’impost que grava les activitats de joc, 

d’envit o d’atzar a la ciutat de Barcelona des de l’any 2011 fins l’any 2015, desglossat 
per semestres i detallant per sales de bingo, casinos, màquines recreatives, canòdroms i 
frontons, rifes, tómboles i combinacions aleatòries?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC



BOPC 61
19 de febrer de 2016

3.25.15. Preguntes per escrit 157 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’espera 
a Barcelona per a la valoració de la dependència, l’elaboració del pla 
individual d’atenció i el moment en què es rep la prestació
314-02354/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7056 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

En el marc de l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, a la ciutat 
de Barcelona.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quin és actualment el temps mig d’espera entre la presentació d’una sol·licitud per 

la valoració de la dependència i el moment en el que l’usuari rep la notificació de la seva 
valoració, a la ciutat de Barcelona?

2. Quin és actualment el temps mig d’espera entre el moment en el que l’usuari rep 
la notificació de valoració i l’elaboració efectiva del seu PIA, a la ciutat de Barcelona?

3. Quin és actualment el temps mig d’espera entre l’elaboració del PIA i el moment 
en el que l’usuari rep la prestació, a la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’inversió i l’estat 
d’execució del projecte de millorament del barri de la Barceloneta, de 
Barcelona, acollit a la convocatòria del 2008 en aplicació de la Llei 2/2004, 
relativa a la millora de barris, en data del 31 de desembre de 2015
314-02355/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7057 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barcelona, que s’han acollit al finan-
çament previst en el fons de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, 
àrees urbanes i viles que requereixin una atenció especial, en les darreres convocatò-
ries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del barri de la Barceloneta, al districte de Ciu-
tat Vella.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
1. Quin és el nivell d’inversió realitzat a data 31/12/2015, i a data que es contesta la 

pregunta, del projecte que es va presentar a la convocatòria del 2008, en relació al barri 
de la Barceloneta de Barcelona amb el seu desglossament per semestres?

2. Quin és l’estat d’execució a data 31/12/2015, i a data que es contesta la pregunta, 
del projecte que es va presentar a la convocatòria del 2008, en relació al barri de la Bar-
celoneta de Barcelona amb el seu desglossament per semestres?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb aquesta inversió fins aquesta 
data i l’import de cadascun d’ells amb el seu desglossament per semestres?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Fascicle quart
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’inversió i l’estat 
d’execució del projecte de millorament dels barris del Bon Pastor i del 
Baró de Viver, de Barcelona, acollit a la convocatòria del 2009 en aplicació 
de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris, en data del 31 de desembre 
de 2015
314-02356/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7058 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barcelona, que s’han acollit al finan-
çament previst en el fons de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, 
àrees urbanes i viles que requereixin una atenció especial, en les darreres convocatò-
ries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del barri de Bon Pastor / Baró de Viver, al dis-
tricte de Sant Andreu.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
1. Quin és el nivell d’inversió realitzat a data 31/12/2015, i a data que es contesta la 

pregunta, del projecte que es va presentar a la convocatòria del 2009, en relació al barri 
de Bon Pastor / Baró de Viver de Barcelona amb el seu desglossament per semestres?

2. Quin és l’estat d’execució a data 31/12/2015, i a data que es contesta la pregunta, 
del projecte que es va presentar a la convocatòria del 2009, en relació al barri de Bon 
Pastor / Baró de Viver de Barcelona amb el seu desglossament per semestres?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb aquesta inversió fins aquesta 
data i l’import de cadascun d’ells amb el seu desglossament per semestres?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’inversió i l’estat 
d’execució del projecte de millorament dels barris de la Vinya, Can Clos i 
Plus Ultra, de Barcelona, acollit a la convocatòria del 2010 en aplicació de 
la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris, en data del 31 de desembre 
de 2015
314-02357/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7059 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barcelona, que s’han acollit al finan-
çament previst en el fons de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, 
àrees urbanes i viles que requereixin una atenció especial, en les darreres convocatò-
ries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del barri de la Vinya / Can Clos / Plus Ultra, 
al districte de Sants-Montjuïc.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
1. Quin és el nivell d’inversió realitzat a data 31/12/2015, i a data que es contesta la 

pregunta, del projecte que es va presentar a la convocatòria del 2010, en relació al barri 
de la Vinya / Can Clos / Plus Ultra de Barcelona amb el seu desglossament per semes-
tres?
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2. Quin és l’estat d’execució a data 31/12/2015, i a data que es contesta la pregunta, 
del projecte que es va presentar a la convocatòria del 2010, en relació al barri de la Vi-
nya / Can Clos / Plus Ultra de Barcelona amb el seu desglossament per semestres?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb aquesta inversió fins aquesta 
data i l’import de cadascun d’ells amb el seu desglossament per semestres?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a 
accedir a una plaça de centre de dia de titularitat pública per a gent gran  
a Barcelona
314-02358/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7060 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quantes persones hi ha actualment en llista d’espera per accedir a una plaça de 

centre de dia per a gent gran de titularitat pública?
2. Quin és el temps mig d’espera a la ciutat de Barcelona per a aconseguir una plaça 

de centre de dia per a gent gran de titularitat pública?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a 
accedir a una plaça de residència de titularitat pública per a persones amb 
discapacitat a Barcelona
314-02359/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7061 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Existeix actualment llista d’espera per accedir a una plaça de residència per a per-

sones amb discapacitat, de titularitat pública, a la ciutat de Barcelona?
2. En cas de resposta afirmativa, quin és el temps mig d’espera per accedir a una 

plaça de residència per a persones amb discapacitat a la ciutat de Barcelona?
3. I quantes persones hi ha actualment en llista d’espera per poder accedir a una pla-

ça de residència per a persones amb discapacitat a la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona  
en polítiques d’energia i qualitat ambiental en el període 2011-2015
314-02360/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7062 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quines han estat les aportacions econòmiques pressupostades i liquidades, de la 

Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona en política d’energia i qualitat 
ambiental des de l’any 2011 fins l’any 2015, desglossades per semestres i detallades per 
projecte o actuació?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions al 
Servei de Detecció i Contacte amb Menors Estrangers Immigrants no 
Acompanyats de l’Ajuntament de Barcelona el 2015 i les previsions per al 
2016
314-02361/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7063 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quines aportacions ha realitzat el Govern de la Generalitat al Servei de Detecció i 

Contacte amb Menors Estrangers Immigrants no acompanyats de l’Ajuntament de Bar-
celona durant el 2015?

– Quines són les previsions d’aportació per aquest Servei per a l’exercici 2016?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes signats 
amb relació a la borsa d’habitatge de lloguer per a joves de Barcelona el 
2015 i la previsió per al 2016
314-02362/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7064 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
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1. Quin ha estat el nombre de contractes signats durant el 2015 en relació a la borsa 
d’habitatge de lloguer per a joves a la ciutat de Barcelona? Desglossar per mesos.

2. Quin ha estat el nombre de joves allotjats en el 2015?
3. Quina és la previsió del Govern de la Generalitat pel que fa a contractes pel 2016?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a 
accedir a una plaça de residència de titularitat pública per a gent gran a 
Barcelona
314-02363/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7065 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Existeix actualment llista d’espera per poder accedir a una plaça de residència per 

a gent gran de titularitat pública a la ciutat de Barcelona?
2. En cas de resposta afirmativa, quantes persones hi ha actualment en llista d’espera?
3. I quin és el temps mig d’espera a la ciutat de Barcelona per a aconseguir una plaça 

de residència per a gent gran de titularitat pública?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors 
estrangers indocumentats que han estat presentats per a protecció a 
Barcelona el 2015
314-02364/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7066 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quants menors estrangers indocumentats han estat presentats a la ciutat de Barce-

lona per a protecció durant el 2015? Desglossar per país de procedència.
2. Quantes presentacions de menors estrangers per a la protecció s’han realitzat a la 

ciutat de Barcelona durant el 2015? Desglossar segons el Cos Policial o l’Administració 
que hagi fet la presentació.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions fetes als 
mercats de Barcelona en el període 2009-2015
314-02365/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7067 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quin és l’import de les inversions realitzades en els mercats de la ciutat de Bar-

celona, totals i desglossades per cadascun dels mercats, durant el 2015? Desglossar la 
resposta per semestres.

2. Quina ha estat l’evolució de les inversions realitzades en els mercats de la ciu-
tat de Barcelona, totals i desglossades per cadascun dels mercats, entre els anys 2009 i 
2015? Desglossar la resposta per semestres.

3. Quins han estat els acords o convenis signats entre el Govern del Generalitat i 
l’Ajuntament de Barcelona o qualsevol dels organismes municipals durant el 2015 per 
tal de fomentar la compra al mercats de la ciutat de Barcelona i quin ha estat l’import 
dels mateixos? Desglossar la resposta per semestres.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat 
i liquidat dels lloguers de locals i edificis ocupats per la Generalitat a 
Barcelona en el període 2011-2015
314-02366/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7068 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quin ha estat l’import pressupostat i liquidat de cadascun dels lloguers de locals 

i/o edificis ocupats per part de la Generalitat de Catalunya a la ciutat de Barcelona des 
de l’any 2011 fins l’any 2015, desglossat per semestres i detallant el seu ús i el preu de 
mensual del lloguer?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones 
que treballen als centres i equipaments d’atenció a infants i adolescents  
de Barcelona
314-02367/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7069 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta Diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quantes persones treballen actualment als centres i quipaments d’atenció a la in-

fància i l’adolescència de la ciutat de Barcelona? Es demana desglossament per centre i 
especificant la tipologia de professional.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords i convenis 
signats amb l’Ajuntament de Barcelona per a fomentar la formació i 
l’ocupació el 2015
314-02368/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7070 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quins han estat els acords o convenis signats entre el Govern del Generalitat i 

l’Ajuntament de Barcelona durant el 2015 per tal de fomentar la formació i ocupació en-
tre els joves de la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
millorar les infraestructures i els serveis municipals als barris de Collserola 
el 2015
314-02369/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7071 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Atès que alguns barris de la ciutat de Barcelona delimitant amb l’espai esmentat.
Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quines han estat les actuacions realitzades pel Govern de la Generalitat per tal de 

millorar les infraestructures i serveis municipals com ara equipaments, seguretat, ne-
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teja, enllumenat, urbanització dels carrers, ampliació de la cobertura telefònica en els 
diferents barris de Collserola durant el 2015?

– Quines són els actuacions previstes pel tal de seguir millorar les infraestructures i 
serveis dels esmentats barris?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona 
per a polítiques de promoció de l’ocupació i el creixement empresarial en 
el període 2011-2015
314-02370/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7072 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quines han estat les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, de la 

Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona en política de promoció de l’ocu-
pació i el creixement empresarial des de l’any 2011 fins l’any 2015, desglossades per se-
mestres i detallades per projecte o actuació?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona en 
polítiques de rehabilitació d’edificis en el període 2011-2015
314-02371/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7073 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quines han estat les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, de la 

Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona en política de millora del paisat-
ge urbà, especialment pel que fa a rehabilitació d’edificis, des de l’any 2011 fins l’any 
2015, desglossades per semestres i detallades per projecte o actuació?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts tramitats per a 
habitatges afectats per patologies estructurals a Barcelona en el període 
2010-2014
314-02372/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7074 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Ateses les ajudes per a habitatges afectats per patologies estructurals.
Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
1. Quins van ser els ajuts tramitats per a habitatges afectats per patologies estructu-

rals a Barcelona atorgats durant el 2014, i quins durant el 2013, a la ciutat de Barcelona, 
desglossat per mesos i districtes?

2. Quins van ser els ajuts concedits per aquest motiu durant el 2014 i quins durant el 
2014, desglossat per mesos i districtes?

3. Quines van ser les mateixes dades durant l’any 2010, 2011, 2012 i 2013?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona 
per a polítiques d’habitatge el 2014 i el 2015
314-02373/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7075 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Ateses les ajudes per al pagament de lloguer gestionades per la Generalitat.
Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
– Quines han estat les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, de la 

Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona en política d’habitatge durant 
l’any 2015, detallades per projecte o actuació?

– Quines van ser les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, de la 
Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona en política d’habitatge durant el 
2014, detallades per projecte o actuació?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de 
residència per a persones amb discapacitat a Barcelona
314-02374/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7076 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quantes places de residència per a persones amb discapacitat existeixen actual-

ment a la ciutat de Barcelona, desglossades segons tipus de discapacitat i per titularitat? 
Indicar la seva localització.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pisos assistits per a 
joves tutelats i extutelats a Barcelona
314-02375/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7077 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quins pisos assistits per a joves extutelats o tutelats existeixen a la ciutat de Bar-

celona actualment? Indicar la seva localització.
2. De quantes places disposen cadascun d’aquests centres?
3. Quants joves estan acollits actualment en cadascun d’aquests centres?
4. Quants d’aquests joves són estrangers? Desglossar entre comunitaris i no comu-

nitaris.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes d’inversió 
d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya a Barcelona
314-02376/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7078 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
1. Quins projectes d’inversió en infraestructures a la ciutat de Barcelona té redactats 

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U. (abans GISA) a 31/12/2015 i a 
data de la resposta d’aquesta pregunta?
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2. Quins projectes d’inversió en infraestructures a la ciutat de Barcelona tenia redac-
tats Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U. (abans GISA) a 31/12/2014?

3. Quina és la previsió d’execució de projectes d’Infraestructures de la Generalitat 
de Catalunya S.A.U. (abans GISA) a la ciutat de Barcelona per al 2016?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les places de llars 
d’infants de titularitat de la Generalitat a Barcelona
314-02377/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7079 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quantes són les places de les escoles bressol de titularitat de la Generalitat a la 

ciutat de Barcelona a 31 de desembre de 2015?
2. En quins centres estan distribuïdes aquestes places amb indicació del districte al 

que pertany cadascun?
3. Quina ha estat la demanda no atesa a cadascuna de les llars d’infants al curs 2015-

2016?
4. Quines solucions preveu dur a terme el Govern de la Generalitat per poder incre-

mentar la demanda atesa per a places d’escoles bressol de la Generalitat a la ciutat de 
Barcelona?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació dels 
projectes relacionats amb els centres sociosanitaris inclosos en el Conveni 
de millora de la xarxa sanitària de Barcelona 2008-2015
314-02378/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7080 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. En quin estat de tramitació es troba actualment, cadascun dels projectes relacio-

nats amb centres sociosanitaris inclosos en el Conveni de millora de la xarxa sanitària 
de la ciutat de Barcelona 2008-2015?

2. Quina previsió existeix per a la finalització de les obres en cada cas?
3. Quin import econòmic té assignat cadascun d’aquests projectes en els pressupos-

tos de l’any 2016?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges 
que ha començat l’Institut Català del Sòl el 2015 a Barcelona
314-02379/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7081 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Ateses les promocions d’habitatge protegit de l’Institut Català del sòl.
Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quants habitatges ha iniciat l’Incasòl durant el 2015 a la ciutat de Barcelona, de 

quines promocions es tracta i quina és la data d’inici i de finalització dels habitatges?
2. Quants habitatges ha finalitzat l’Incasòl durant el 2015 a la ciutat de Barcelona, 

desglossat per semestres, de quines promocions es tracta i quina és la data d’inici i de 
finalització dels habitatges?

3. Quants habitatges ha entregat l’Incasòl clau en mà durant el 2011, 2012, 2013, 
2014 i 2015 a la ciutat de Barcelona, desglossat per semestres, de quines promocions es 
tracta i quina és la data d’inici i de finalització dels habitatges?

4. Quantes promocions preveu iniciar l’Incasòl el 2016 i quina és la data prevista per 
a la seva finalització a la ciutat de Barcelona?

5. Quantes promocions preveu finalitzar l’Incasòl el 2016 i quina és la data d’inici 
d’obres i la data prevista per a la seva finalització a la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de 
residència per a gent gran de titularitat pública a Barcelona en data del  
31 de desembre de 2015
314-02380/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7082 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quantes places de residència per a la gent gran de titularitat pública directa, hi ha 

a la ciutat de Barcelona a 31 de desembre del 2015? Es demana el nombre total i des-
glossat entre places de la Generalitat i places de l’Ajuntament de Barcelona.

2. Quantes places de residència per a la gent gran són d’oferta privada però finança-
des pel Departament de Benestar Social i Família a la ciutat de Barcelona a 31 de de-
sembre del 2015? Es demana el nombre total i desglossat entre places d’iniciativa social 
i places d’iniciativa mercantil.

3. Quantes places de residència per a la gent gran són d’oferta privada i sense finan-
çament públic a la ciutat de Barcelona a 31 de desembre del 2015? Es demana el nombre 
total i desglossat entre places d’iniciativa social i places d’iniciativa mercantil.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges 
d’inclusió social de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a Barcelona en 
data del 31 de desembre de 2015
314-02381/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7083 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Ateses les funcions en matèria d’habitatge protegit de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quants habitatges tenia l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, dins de la xarxa 

d’habitatges d’inclusió, a la ciutat de Barcelona a 31/12/2015 i quants a data de la res-
posta d’aquesta pregunta?

– Quants habitatges tenia l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, dins de la xarxa 
d’habitatges d’inclusió, a la ciutat de Barcelona a 31/12/2014, 31/12/2013, a 31/12/2012 
i a 31/12/2011?

– Quants habitatges d’inclusió té previst construir l’Agència de l’Habitatge de Cata-
lunya a la ciutat de Barcelona durant el 2016?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de 
residència per a persones amb discapacitat que estan en construcció a 
Barcelona
314-02382/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7084 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quantes places de residència per a persones amb discapacitat de titularitat públi-

ca, estan en construcció a la ciutat de Barcelona actualment? Indicar la seva localització 
i la data de previsió de posada en funcionament.

2. Quantes places de residència per a persones amb discapacitat sostingudes amb 
fons públics, estan en construcció a la ciutat de Barcelona actualment? Indicar la seva 
localització i la data de previsió de posada de funcionament.

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de 
construcció d’habitatges de protecció oficial de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya a Barcelona el 2015 i la previsió per al 2016
314-02383/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7085 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
1. Quins projectes de construcció d’habitatges de protecció a la ciutat de Barcelona 

té redactats l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a 31/12/2015 i quins a data de la res-
posta d’aquesta pregunta?

2. Quins projectes de construcció d’habitatges de protecció a la ciutat de Barcelona 
té previst executar l’Agència de l’Habitatge de Catalunya durant el 2016?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació dels 
centres d’atenció primària previstos en el Conveni de millora de la xarxa 
sanitària de Barcelona 2008-2015 i sobre les partides pressupostàries 
assignades a cada projecte
314-02384/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7086 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. En quin estat de tramitació es troba cadascun dels projectes relacionats amb Cen-

tres d’Atenció Primària inclosos en el Conveni de millora de la xarxa xanitària de la 
ciutat de Barcelona 2008-2015?

2. Quina previsió existeix per a la finalització de les obres en cada cas?
3. Quina import econòmic té assignat cadascun d’aquests centres en els pressupostos 

de l’any 2016?
4. Quin ha estat el cost definitiu dels equipaments que a dia d’avui ja estan finalitzats 

i quina ha estat l’aportació de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelo-
na en cada cas?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés tributari derivat de 
l’impost sobre grans establiments comercials a Barcelona el 2014 i el 2015
314-02385/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7087 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta Diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quin ha estat l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre grans establiments comer-

cials a la ciutat de Barcelona els anys 2014 i 2015, desglossat per semestres?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius que 
han implantat el sistema de la carmanyola per a dinar
314-02386/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7088 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quins són els centres educatius de la ciutat de Barcelona en els que s’ha implantat 

el sistema de la carmanyola per a l’alimentació dels joves a les escoles?
– Quin és l’import que ha aportat la Generalitat per aquelles famílies que opten 

per l’ús de la carmanyola en els centres públics de la ciutat de Barcelona durant el curs 
2015-2016?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona 
per a polítiques adreçades a persones estrangeres en el període 2011-2015
314-02387/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7089 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quines han estat les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, de la 

Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adreçades a les per-
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sones estrangeres des de l’any 2011 fins l’any 2015, desglossades per semestres i detalla-
des per projecte o actuació?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona 
per a polítiques adreçades a infants en el període 2012-2015
314-02388/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7090 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quines han estat les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, de la 

Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adreçades a la in-
fància des de l’any 2012 fins l’any 2015, desglossades per semestres i detallades per pro-
jecte o actuació?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la variació del pressupost 
per a les plantilles dels centres docents de Barcelona el curs 2015-2016
314-02389/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7091 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quina és la plantilla de docents als centres educatius de la ciutat de Barcelona du-

rant el curs 2015-2016?
– Quina la seva variació respecte el Curs 2014-2015?
– Quina aportació s’ha previst al pressupost de l’exercici 2016 respecte a les planti-

lles dels centres docents de la ciutat de Barcelona?
– Quin ha estat l’import d’aquesta variació respecte el pressupost de 2015?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts als alumnes de 
les llars d’infants municipals de Barcelona
314-02390/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7092 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quin és el concepte i l’import dels ajuts que es destinaran als alumnes escolarit-

zats al conjunt de les escoles bressol municipals de la ciutat de Barcelona pel curs 2015-
2016?

– Quina ha estat l’aportació realitzada pel mateix concepte durant els Cursos 2013-
2014 i 2014-2015?

– Quant s’han fet efectives les esmentades aportacions a l’Ajuntament de Barcelona 
o al Consorci d’Educació de Barcelona?

– Quin és el deute del Govern de la Generalitat pel concepte d’ajuts a les escoles 
bressol municipals de la ciutat de Barcelona i quin el calendari per donar compliment a 
les seves obligacions?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de 
construcció de diversos instituts a Barcelona
314-02391/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7093 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta les següents preguntes per tal que li siguin contestades amb resposta escrita: 

Atès que encara hi ha pendents de construir diversos IES a la ciutat de Barcelona,
Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quins és l’estat d’execució de cada un dels IES pendents de construcció a la ciutat 

de Barcelona segons el Pla d’Equipaments Educatius 2008-2011 (Viladomat, Vallcarca, 
Sant Martí, Sagrera, Rubió i Tudurí, La Marina, La Clota, Fluvià, Fabra i Coats, Can 
Batlló, Anglesola, Angeleta Ferrer, Miquel Tarradell o Josep Pla)? Detallar centre per 
centre.

2. Quina serà la ubicació definitiva per cadascun dels centres?
3. Disposa la Generalitat ja del sòl corresponent per a cadascun dels centres?
4. En quins pressupostos es preveu consignar el crèdit pressupostari suficient per a 

la realització de la inversió?
5. Cas que la previsió pressupostària la faci el Consorci d’Educació, ha traspassat la 

Generalitat al Consorci l’import necessari per a la realització de les inversions o té pre-
vist fer-ho i quan?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts als alumnes de 
les escoles de música municipals i del Conservatori Municipal de Música 
de Barcelona
314-02392/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7094 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quin és el concepte i l’import dels ajuts que es destinaran als alumnes escolarit-

zats al conjunt de les escoles de música municipals i del Conservatori de Música de la 
ciutat de Barcelona pel curs 2015-2016?

2. Quins es preveuen destinar al pressupost de 2016 de la Generalitat de Catalunya?
3. Quin és l’import individualitzat dels ajuts destinats als alumnes de les escoles de 

música municipals i del Conservatori de Música durant els curs 2015-2016?
4. Quina ha estat l’aportació realitzada pel mateix concepte durant els cursos 2013-

2014 i 2014-2015?
5. Quant s’han fet efectives les esmentades aportacions a l’Ajuntament de Barcelona 

o al Consorci d’Educació de Barcelona?
6. Quin és el deute del Govern de la Generalitat pel concepte d’ajuts a les escoles de 

música municipals de Barcelona i el Conservatori de Música i quin el calendari per do-
nar compliment a les seves obligacions?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a 
obrir la residència Alchemika, de Barcelona
314-02393/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7095 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
– Quan es té previst obrir la residència Alchemika ubicada al barri del Clot - Camp 

de l’Arpa de la ciutat de Barcelona, finalitzada fa dos anys i paralitzada la seva posada 
en funcionament?

– Quin és el procediment per adjudicar la gestió i prestació de serveis de la residèn-
cia Alchemika?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’edifici de l’Antic Borsí, a 
la plaça de la Verònica, de Barcelona
314-02394/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7096 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat respecte de l’edifici de l’antic 

Borsí ubicat a la plaça de la Verònica, número 2 de la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions per a evitar 
el tancament de la planta Delphi Diesel Systems, de Sant Cugat del Vallès 
(Vallès Occidental)
314-02395/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 7147 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

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

Davant l’anunci de cessament de l’activitat de la planta de Delphi Diesel Systems de 
Sant Cugat del Vallès,

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines gestions ha fet el Govern davant de l’empresa per evitar el tancament de la 

planta de Sant Cugat?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions per a cercar 
alternatives al tancament de la planta Delphi Diesel Systems, de Sant 
Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
314-02396/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 7148 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

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

Davant l’anunci de cessament de l’activitat de la planta de Delphi Diesel Systems de 
Sant Cugat del Vallès,

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quines gestions ha fet i farà el Govern de la Generalitat per buscar alternatives in-
dustrials al tancament d’aquesta planta de Sant Cugat?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper mediador entre 
els treballadors i l’empresa Delphi Diesel Systems, de Sant Cugat del 
Vallès (Vallès Occidental) per a evitar la pèrdua de llocs de treball
314-02397/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 7149 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

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

Davant l’anunci de cessament de l’activitat de la planta de Delphi Diesel Systems de 
Sant Cugat del Vallès,

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
Quin paper de mediació entre l’empresa i els treballadors pensa activar el Govern de 

la Generalitat per assegurar un procés de negociació que eviti la possible pèrdua de més 
de 500 llocs de treball directes?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi, la mesura i 
l’avaluació de l’impacte en la salut pública i el sistema sanitari dels tractats 
que aprovarà la Unió Europea
314-02398/11

FORMULACIÓ: ALBANO DANTE FACHIN POZZI, DEL GP CSP

Reg. 7150 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Catalunya Sí 

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

Actualment al marc de la Unió Europa s’estan portant a terme negociacions, tràmits 
i debats sobre diversos tractats que suposaran, en cas d’aprovar-se, un canvi radical en 
la manera en que avui funcionen les nostres societats. Entre aquests tractats trobem el 
CETA, el TiSA i el TTIP.

Entre els múltiples impactes que tindrien aquests tractats en cas d’entrar en vigència, 
destaca l’enorme impacte sobre diversos aspectes de la salut pública en general, afectant 
a àrees senceres que avui són competència de la Conselleria de Salut: els canvis en la 
normativa de patents farmacèutiques, els canvis en les regulacions de genèrics, els can-
vis en la normativa d’assajos clínics, els canvis a la normativa de seguretat alimentària 
i els canvis en les regulacions mediambientals són només alguns dels reptes que plante-
gen aquests tractats.

El TTIP posa sobre la taula també importants modificacions en aspectes clau com 
l’exercici de les professions sanitàries, la inversió d’empreses privades a la prestació de 
serveis sanitaris i el reforç de les concessions administratives actuals.

Segons el British Medical Journal l’aprovació del TTIP «soscavaria el dret a la salut 
de la població anglesa». Per la seva banda la Federació d’Associacions per a la Defensa de  
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la Sanitat Pública adverteix sobre l’increment a la despesa sanitària que implicarien 
moltes d’aquestes mesures que, de fer-se efectives «s’incrementaran de manera brutal 
[...] generant major mortalitat».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures està prenent la Conselleria de Salut per estudiar, mesurar i avaluar 

l’impacte que tindrien aquests tractats sobre la salut pública i sobre el sistema sanitari 
en cas de ser aprovats?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2016 
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual els 
Mossos d’Esquadra van deixar en llibertat el conductor que posteriorment 
va provocar la mort d’una dona el 29 de gener de 2016
314-02399/11

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CSP

Reg. 7151 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En base a quin protocol els Mossos d’Esquadra van deixar en llibertat, rere provocar 

un accident, fugir, ser perseguit per la policia i duplicar la taxa d’alcoholèmia, la nit del 
29 de gener al conductor que posteriorment va provocar la mort de la dona de 25 anys 
Laura Fernández a Fornells.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2016 
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el marge d’actuació dels 
Mossos d’Esquadra per a retenir o deixar en llibertat una persona que duplica 
la taxa d’alcoholèmia i que acabava de provocar un accident de trànsit
314-02400/11

FORMULACIÓ: JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CSP

Reg. 7152 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin marge d’actuació tenen els Mossos d’Esquadra per retenir en pro de la se-

guretat ciutadana a una persona que presenta un elevat estat d’excitació, duplica la taxa 
d’alcoholèmia i ha patit un accident viari.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2016 
Joan Josep Nuet i Pujals, diputat GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de salut 
pública davant l’emergència sanitària global declarada per l’Organització 
Mundial de la Salut
314-02401/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC

Reg. 7190 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures de salut pública ha pres el Departament de Salut davant l’emer-

gència sanitària global declarada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS)?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016 
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de 
control arran dels casos d’afectats pel virus Zika
314-02402/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC

Reg. 7191 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els mecanismes de control davant l’existència de casos de persones 

afectades pel virus Zika a Catalunya?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016 
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de 
coordinació amb el Ministeri de Sanitat pels casos d’afectats pel virus Zika
314-02403/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC

Reg. 7192 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els mecanismes de coordinació entre el Departament de Salut i el Mi-

nisteri de Sanitat pel que fa als casos detectats de persones afectades pel virus Zika?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016 
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió de mesures 
de prevenció i control dels contagis per transmissió sexual en el protocol 
d’actuació en casos sospitosos de febre vírica del Zika
314-02404/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC

Reg. 7193 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Davant la confirmació d’un cas als EEUU, pensa el Departament de Salut incloure 

en el Protocol d’actuació davant casos sospitosos produïts per la febre vírica de Zika a 
Catalunya mesures de prevenció i control davant la possible transmissió per contactes 
sexuals?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016 
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació a la 
ciutadania amb relació al virus del Zika
314-02405/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC

Reg. 7194 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures ha pres o pensa prendre el Departament de Salut per informar la 

ciutadania sobre el virus del Zika, especialment les dones embarassades?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016 
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’orientació a les dones 
embarassades que han estat exposades al virus del Zika
314-02406/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC

Reg. 7195 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures ha pres o pensa prendre el Departament de Salut per brindar 

orientació a las embarassades que han estat exposades al virus del Zika?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016 
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les declaracions 
del secretari de Salut Pública amb relació al seguiment de les dones 
embarassades afectades pel virus del Zika
314-02407/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC

Reg. 7196 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Comparteix el Departament de Salut les declaracions del Secretari de Salut Pú-

blica, que segons recullen informacions periodístiques, va afirmar que no pensen fer un 
seguiment especial a la dona embarassada afectada pel virus del Zika perquè «no està 
demostrada la relació causa-efecte entre el virus del Zika i un risc més gran de micro-
cefàlia al fetus»?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016 
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recomanació de 
l’Organització Mundial de la Salut d’orientar les dones embarassades que 
han estat exposades al virus del Zika i fer-ne un seguiment
314-02408/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC

Reg. 7197 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Comparteix l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) la recomanació 

de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre el deure de brindar orientació a las 
embarassades que han estat exposades al virus del Zika i el deure de fer el seguiment 
del resultat de l’embaràs?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016 
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació dels 
projectes relatius als centres hospitalaris inclosos en el Conveni de millora 
de la xarxa sanitària de Barcelona 2003-2007
314-02409/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7497 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
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1. En quin estat de tramitació es troba actualment cadascun dels projectes relacio-
nats amb centres hospitalaris inclosos en el Conveni de millora de la xarxa sanitària de 
la ciutat de Barcelona 2003-2007?

2. Quina previsió existeix per a la finalització de les obres en cada cas?
3. Quin ha estat el cost definitiu dels equipaments que a dia d’avui ja estan finalitzats 

i quina ha estat l’aportació de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelo-
na en cada cas?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’inversió i l’estat 
d’execució del projecte de millorament del barri del Coll, de Barcelona, 
acollit a la convocatòria del 2007 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a 
la millora de barris, en data del 31 de desembre de 2015
314-02410/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7498 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barcelona, que s’han acollit al finan-
çament previst en el fons de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, 
àrees urbanes i viles que requereixin una atenció especial, en les darreres convocatò-
ries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del barri del Coll, al districte de Gràcia.
Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
1. Quin és el nivell d’inversió realitzat a data 31/12/2015, i a data que es contesta la 

pregunta, del projecte que es va presentar a la convocatòria del 2007, en relació al barri 
del Coll de Barcelona amb el seu desglossament per semestres?

2. Quin és l’estat d’execució a data 31/12/2015, i a data que es contesta la pregunta, 
del projecte que es va presentar a la convocatòria del 2007, en relació al barri del Coll 
de Barcelona amb el seu desglossament per semestres?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb aquesta inversió fins aquesta 
data i l’import de cadascun d’ells amb el seu desglossament per semestres?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de construcció 
dels centres residencials d’acció educativa per a la infància que estableix 
el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona en matèria 
d’equipaments de serveis socials
314-02411/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7499 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 
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Atès els projectes de construcció de centres residencials d’acció educativa per a la 
infància, a la ciutat de Barcelona, d’acord amb el conveni de col·laboració Generali-
tat-Ajuntament de Barcelona 2005-2007 en matèria d’equipaments de serveis socials.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. En quin moment es troba la construcció de cadascun d’aquests centres a data de 

resposta d’aquesta pregunta?
2. Quina previsió existeix per a la finalització de les obres en cada cas?
3. Quin ha estat el cost definitiu dels equipaments que a dia d’avui ja estan finalitzats 

i quina ha estat l’aportació de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelo-
na en cada cas?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de les 
escoles d’educació especial municipals, de la Generalitat i concertades a 
Barcelona el 2015 i la previsió per al 2016
314-02412/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7500 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
1. Quina ha estat l’aportació realitzada pel Govern de la Generalitat al finançament 

de les escoles d’educació especial municipals, de la Generalitat i concertades a la ciutat 
de Barcelona, l’any 2015?

2. Quina previsió pressupostària s’ha fet per a l’exercici 2016?
3. Quina és la inversió anual del Govern de la Generalitat en l’escolarització d’alum-

nes amb necessitats educatives especials als centres escolars ordinaris?
4. Quina ha estat la inversió durant l’exercici 2015 i quina es preveu a l’exercici 

2016?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els diners transferits per 
a equips i centres d’atenció a la infància i l’adolescència a l’Ajuntament de 
Barcelona el 2015
314-02413/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7501 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta Diputat i al seu Grup Parlamentari: 
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– Quants diners s’han transferit en concepte d’Equips i Centres d’Atenció a la Infàn-
cia i a l’Adolescència (EAIA’s) a l’Ajuntament de Barcelona durant l’any 2015?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retallades 
pressupostàries en infraestructures de transport públic el 2015  
i les previsions per al 2016
314-02414/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 7502 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 
– Quins retallades ha realitzat el Govern de la Generalitat en relació a les infraes-

tructures de transport públic durant l’any 2015 i quines són les previsions?

Palau del Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2016
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús del programari lliure a 
les escoles
314-02415/11

FORMULACIÓ: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP C’S

Reg. 7505 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlamento
Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presentan 
la siguiente pregunta para que les sea contestada con respuesta escrita.

Los portátiles que se suministran a los alumnos están equipados con un SO de Mi-
crosoft, programas específicos de temario educativo y el paquete office de Microsoft.

En el año 2002 el Parlament de Catalunya aprobó una moción por unanimidad en la 
que se obligaba a la Generalitat a fomentar el uso de software libre (GNU.Linux).

– ¿Considera el Govern de la Generalitat que el procesador de textos, hoja de cálculo 
y demás componentes del paquete «Openoffice» tienen las suficientes prestaciones para 
el desarrollo de los trabajos de los escolares?

– ¿Cuáles son los motivos que han decantado para la elección del paquete Office de 
Microsoft, frente a la alternativa del «Openoffice» de software libre?

– ¿Considera Govern de la Generalitat adecuado la promoción de paquetes de Mi-
crosoft Office en exclusiva, como primer elemento de iniciación escolar?

– ¿Ha evaluado Govern de la Generalitat la conveniencia de fomentar el uso de 
«soft ware libre» desde las escuelas?

– ¿Cuál es el coste asumido por la Administración catalana y por los padres de los 
alumnos por el licenciamiento del paquete Office de Microsoft?

– ¿Cuál es el motivo por el que no se está aplicando la moción aprobada en el año 
2002 en los paquetes ofimáticos?

Palacio del Parlamento, 8 de febrero de 2016 
Javier Rivas Escamilla, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de qüestionaris 
de factors d’ocupabilitat tramitats pel Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya del 2012 al 2015
314-02416/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 7508 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants qüestionaris de factors d’ocupabilitat ha tramitat el Servei d’Ocupació de 

Catalunya (SOC) el 2012, 2013 i 2014 i 2015 (desglossat per mesos)?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’itineraris 
personalitzats d’inserció fets pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
del 2012 al 2015
314-02417/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 7509 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants itineraris personalitzats d’inserció ha realitzat el Servei d’Ocupació de Ca-

talunya (SOC) el 2012, 2013 i 2014 i 2015 (desglossat per mesos)?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accions de 
formació fetes pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del 2012 al 2015
314-02418/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 7510 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes accions de formació ha realitzat el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) 

el 2012, 2013 i 2014 i 2015 (desglossat per mesos)? Quantes persones hi han participat?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’acreditacions 
i certificats emesos pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del 2012 al 
2015
314-02419/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 7511 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes acreditacions i certificats de professionalitat ha emès el Servei d’Ocupa-

ció de Catalunya (SOC) el 2012, 2013 i 2014 i 2015 (desglossat per mesos)?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones 
que han participat en accions del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i 
han estat inserides laboralment del 2012 al 2015
314-02420/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 7512 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes persones han estat inserides laboralment de les que han participat en ac-

cions del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) el 2012, 2013 i 2014 i 2015 (desglossat 
per mesos)?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones 
orientades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del 2012 al 2015
314-02421/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 7513 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes persones han estat orientades pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) 

el 2012, 2013, 2014 i 2015 (desglossat per mesos)?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contactes 
amb empreses per a la inserció de desocupats fets pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya del 2012 al 2015
314-02422/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 7514 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants contactes amb empreses per a la inserció de persones aturades ha realit-

zat el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) el 2012, 2013, 2014 i 2015 (desglossat per 
mesos)?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos del Govern 
de l’Estat percebuts pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del 2010 al 
2015
314-02423/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 7515 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines transferències de l’Estat ha percebut el Servei d’Ocupació de Catalunya 

(SOC) per a polítiques d’ocupació cadascun dels anys del període 2010-2015? Quins in-
gressos efectius de l’Estat ha percebut el SOC via conferència sectorial? Quins han estat 
executats, quins no pagats i quins pendents?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les transferències 
del Fons social europeu percebudes pel Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya per a polítiques d’ocupació del 2010 al 2015
314-02424/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 7516 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quines transferències del Fons Social Europeu ha percebut el Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) per a polítiques d’ocupació cadascun dels anys del període 2010-
2015?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos efectius del 
Fons socials europeu percebuts pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
per a polítiques d’ocupació del 2010 al 2015
314-02425/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 7517 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins ingressos efectius han percebut del Fons Social Europeu el Servei d’Ocu-

pació de Catalunya (SOC) per a polítiques d’ocupació cadascun dels anys del període 
2010-2015? Quins han estat executats, quins no pagats i quins pendents?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa del Fons 
social europeu 2007-2013
314-02426/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 7518 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la situació, valoració i avaluació del programa del Fons Social Europeu 

2007-2013?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis i els 
contractes programa duts a terme pel Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya
314-02427/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 7519 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants i quins convenis amb ajuntaments i/o altres operadors del sistema d’ocu-

pació i quants contractes programa ha dut a terme el Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC)?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos humans del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
314-02428/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 7520 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Amb quants recursos humans compta el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), 

desglossat per ubicació (oficines, serveis centrals) i per categories (personal administra-
tiu i personal tècnic –prospectors i orientadors-)?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de 
coordinació entre l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa i el Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya
314-02429/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 7521 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins mecanismes de coordinació existeixen entre l’Agència per a la competitivi-

tat de l’empresa (ACCIÓ) i el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC



BOPC 61
19 de febrer de 2016

3.25.15. Preguntes per escrit 189 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost previst per 
a l’Estratègia de política industrial
314-02430/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 7522 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin pressupost es preveu dedicar a l’Estratègia de política industrial de Catalu-

nya?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llocs de 
treball creats en el marc de l’Estratègia de política industrial
314-02431/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 7523 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants llocs de treball s’han creat en el marc de l’Estratègia de política industrial 

de Catalunya? Quants es preveu crear? Quina valoració fa el Govern fins ara?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per 
a evitar els acomiadaments de l’empresa Delphi, de Sant Cugat del Vallès 
(Vallès Occidental)
314-02432/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 7524 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions té previstes el Govern per evitar els acomiadaments de l’empresa 

Delphi de Sant Cugat del Vallès?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures dutes a terme 
per a evitar els acomiadaments de l’empresa Delphi, de Sant Cugat del 
Vallès (Vallès Occidental)
314-02433/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 7525 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures ha dut a terme el Govern per evitar els acomiadaments de l’em-

presa Delphi de Sant Cugat del Vallès?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació relativa a la 
situació de l’empresa Delphi, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
314-02434/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 7526 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina informació té el Govern sobre la situació de l’empresa Delphi de Sant Cugat 

del Vallès?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per 
a evitar el tancament de l’empresa Delphi, de Sant Cugat del Vallès (Vallès 
Occidental)
314-02435/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 7527 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions té previstes el Govern per evitar el tancament de l’empresa Delphi 

de Sant Cugat del Vallès?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preses com 
a autoritat laboral per la situació de l’empresa Delphi, de Sant Cugat del 
Vallès (Vallès Occidental)
314-02436/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 7528 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures ha pres el Govern com autoritat laboral arran de la situació de 

l’empresa Delphi de Sant Cugat del Vallès?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de la 
situació dels treballadors de l’empresa Delphi, de Sant Cugat del Vallès 
(Vallès Occidental)
314-02437/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 7529 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions ha dut a terme el Govern per fer el seguiment de la situació dels 

treballadors de l’empresa Delphi de Sant Cugat del Vallès?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions amb la 
direcció de Delphi, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), per a 
solucionar la situació de l’empresa
314-02438/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 7530 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Ha fet el Govern alguna gestió amb la direcció de l’empresa Delphi de Sant Cugat 

del Vallès per solucionar la situació?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i el percentatge 
d’infants i adolescents atesos als centres de salut mental infantil i juvenil el 
2015
314-02439/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 7533 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Raül Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el nombre i percentatge d’infants i adolescents atesos a cadascun dels cen-

tres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) a Catalunya durant l’any 2015?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2016 
Raül Moreno Montaña, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de la 
disminució d’usuaris al Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil 1-Est, de 
Badalona (Barcelonès)
314-02440/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 7534 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Raül Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Segons la resposta del Govern a la pregunta amb número de registre 314-00032/11, 
que fa referència al nombre i percentatge d’infants i adolescents atesos als CESMIJ du-
rant els anys 2013 i 2014, podem observar una davallada en les persones ateses al CES-
MIJ de Badalona 1-Est en 46 persones. Interessa saber a aquest diputat i al seu grup 
parlamentari: 

– Quines han estat les causes d’aquesta davallada d’usuaris/àries?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2016 
Raül Moreno Montaña, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de la 
disminució d’usuaris al Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil 2-Oest, de 
Badalona (Barcelonès)
314-02441/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 7535 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Raül Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Segons la resposta del Govern a la pregunta amb número de tramitació 314-
00032/11, que fa referència al nombre i percentatge d’infants i adolescents atesos als 
CESMIJ durant els anys 2013 i 2014, podem observar una davallada en les persones 
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ateses al CESMIJ de Badalona 2-Oest en 184 persones. Interessa saber a aquest diputat 
i al seu grup parlamentari: 

– Quines han estat les causes d’aquesta davallada d’usuaris/àries?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2016 
Raül Moreno Montaña, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil 1-Est, de 
Badalona (Barcelonès), del 2012 al 2014
314-02442/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 7536 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Raül Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– De quants professionals ha disposat el CESMIJ Badalona 1-Est a 1 de gener dels 

anys 2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2016 
Raül Moreno Montaña, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil 2-Oest, de 
Badalona (Barcelonès), del 2012 al 2014
314-02443/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 7537 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Raül Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– De quants professionals ha disposat el CESMIJ Badalona 2-Oest a 1 de gener dels 

anys 2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2016 
Raül Moreno Montaña, diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris en 
llista d’espera per a ésser atesos als centres de salut mental infantil i 
juvenil de la província de Barcelona
314-02444/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 7538 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Raül Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants usuaris i usuàries es troben en llista d’espera per ser atesos a cadascun dels 

CESMIJ de la província de Barcelona?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2016 
Raül Moreno Montaña, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris en 
llista d’espera per a ésser atesos als centres de salut mental infantil i 
juvenil de la província de Tarragona
314-02445/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 7539 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Raül Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants usuaris i usuàries es troben en llista d’espera per ser atesos a cadascun dels 

CESMIJ de la província de Tarragona?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2016 
Raül Moreno Montaña, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris en 
llista d’espera per a ésser atesos als centres de salut mental infantil i 
juvenil de la província de Lleida
314-02446/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 7540 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Raül Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants usuaris i usuàries es troben en llista d’espera per ser atesos a cadascun dels 

CESMIJ de la província de Lleida?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2016 
Raül Moreno Montaña, diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris en 
llista d’espera per a ésser atesos als centres de salut mental infantil i 
juvenil de la província de Girona
314-02447/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 7541 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Raül Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants usuaris i usuàries es troben en llista d’espera per ser atesos a cadascun dels 

CESMIJ de la província de Girona?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2016 
Raül Moreno Montaña, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’instituts 
escola en funcionament
314-02448/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 7542 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants instituts escola estan en funcionament en aquests moments a Catalunya? 

Quins són i a quines comarques?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar 
el nombre d’instituts escola
314-02449/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 7543 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern incrementar el nombre d’instituts escola a Catalunya i desen-

volupar aquest model de centres, tenint en compte la pressió demogràfica que hi ha ac-
tualment a l’educació secundària i com a solució a la falta d’instituts públics?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2016 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC
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3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’elecció de 
càrrecs directius dels mitjans de la Corporació
322-00001/11

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP

Reg. 8414 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’elecció de càrrecs directius dels mitjans de la CCMA.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2016
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el sou dels 
alts càrrecs de les empreses de la Corporació
322-00002/11

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP

Reg. 8415 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el sou dels alts càrrecs de les empreses de la CCMA.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2016
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris 
per a escollir el director de Catalunya Ràdio
322-00003/11

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP SOC

Reg. 8416 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al president del Consell de 
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Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin són els criteris pels quals s’ha escollit el nou director de Catalunya Radio?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2016
David Pérez Ibáñez, diputat GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris 
que s’aplicaran per als nomenaments en els mitjans de la Corporació
322-00004/11

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP SOC

Reg. 8417 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al president del Consell de 
Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins seran els criteris que es faran servir en cas de nous nomenaments en els 

mitjans de la CCMA?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2016
David Pérez Ibáñez, diputat GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la 
repercussió de l’aplicació de les sentències relatives a la reducció per 
l’acord de viabilitat en l’exercici pressupostari del 2016
322-00005/11

ANUNCI: SERGI SABRIÀ I BENITO, DEL GP JS

Reg. 8471 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el 

que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al president del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina repercussió preveu que tindrà l’aplicació de les recents sentències del RAV 

en l’exercici pressupostari del 2016?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2016
Sergi Sabrià i Benito, diputat GP JS
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Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les 
previsions pressupostàries per al 2016
322-00006/11

ANUNCI: SERGI SABRIÀ I BENITO, DEL GP JS

Reg. 8472 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el 

que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al president del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Amb quines previsions pressupostàries per al 2016 treballa la CCMA?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2016
Sergi Sabrià i Benito, diputat GP JS

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els objectius 
de la norma que ha aprovat el Consell sobre un nou procediment de 
contractació de projectes de continguts audiovisuals
322-00007/11

ANUNCI: SERGI SABRIÀ I BENITO, DEL GP JS

Reg. 8473 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el 

que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al president del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Consell de Govern de la CCMA acaba d’aprovar una norma que defineix un nou 

procediment per a la contractació de projectes de continguts audiovisuals. Quins són els 
objectius que s’ha fixat el Consell de Govern de la CCMA en l’aprovació d’aquesta norma?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2016
Sergi Sabrià i Benito, diputat GP JS

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el procés  
de confluència de les redaccions d’informatius de la Corporació
322-00008/11

ANUNCI: SERGI SABRIÀ I BENITO, DEL GP JS

Reg. 8474 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el 

que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al president del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En quina fase es troba el procés de confluència de les redaccions d’informatius 

de la CCMA, especialment pel que fa a allò que fa referència a la reforma del centre 
d’emissió?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2016
Sergi Sabrià i Benito, diputat GP JS

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els plans 
d’evolució de la plantilla de la Corporació a partir del 15 de maig de 2017
322-00009/11

ANUNCI: SERGI SABRIÀ I BENITO, DEL GP JS

Reg. 8475 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el 

que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al president del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els plans de la CCMA sobre l’evolució de la plantilla a partir del 15 de 

maig de 2017, que és quan acabarà la vigència del PAC?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2016
Sergi Sabrià i Benito, diputat GP JS

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la cobertura 
informativa de les eleccions generals
322-00010/11

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP C’S

Reg. 8481 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

d’acord amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina opinió li mereix la cobertura informativa de les passades eleccions generals 

per part del Consell de l’Audiovisual de Catalunya?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s
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Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la nova 
direcció de Catalunya Ràdio
322-00011/11

ANUNCI: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC

Reg. 8491 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, pre-
senta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el seu capteniment sobre la nova direcció de Catalunya Ràdio?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2016
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’elecció dels 
alts càrrecs dels mitjans audiovisuals
322-00012/11

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP C’S

Reg. 8481 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta  
al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin es el capteniment de la CCMA sobre l’elecció dels alts càrrecs dels mitjans 

audiovisuals catalans?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre les audiències obtingudes el 2015
323-00001/11

ANUNCI: SERGI SABRIÀ I BENITO, DEL GP JS

Reg. 8476 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el 

que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta al director de Televisió 
de Catalunya la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quina anàlisi i valoració fa de les audiències obtingudes per TVC durant el 2015,  
i de forma especial de les obtingudes durant l’estiu?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2016
Sergi Sabrià i Benito, diputat GP JS

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió 
sobre les audiències obtingudes el 2015
323-00002/11

ANUNCI: SERGI SABRIÀ I BENITO, DEL GP JS

Reg. 8477 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el 

que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta al director de Catalu-
nya Ràdio la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina anàlisi i valoració fa de les audiències obtingudes per Catalunya Ràdio du-

rant el 2015?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2016
Sergi Sabrià i Benito, diputat GP JS

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre les incidències tècniques en els serveis informatius
323-00003/11

ANUNCI: SERGI SABRIÀ I BENITO, DEL GP JS

Reg. 8478 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el 

que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta al director de Televisió 
de Catalunya la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Com valora les incidències tècniques que s’han produït en els serveis informatius 

en els darrers temps i quines solucions proposa per tal que no es repeteixin?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2016
Sergi Sabrià i Benito, diputat GP JS
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre la planificació i els objectius de la programació del primer 
semestre del 2016
323-00004/11

ANUNCI: SERGI SABRIÀ I BENITO, DEL GP JS

Reg. 8479 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el 

que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta al director de Televisió 
de Catalunya la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la planificació que té prevista Televisió de Catalunya per als seus canals 

en la programació del primer semestre del 2016 i quins són els objectius que s’han fixat 
amb aquesta programació?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2016
Sergi Sabrià i Benito, diputat GP JS

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió 
sobre la planificació i els objectius de la programació del primer semestre 
del 2016
323-00005/11

ANUNCI: SERGI SABRIÀ I BENITO, DEL GP JS

Reg. 8480 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el 

que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta al director de Catalu-
nya Ràdio la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la planificació que té prevista Catalunya Ràdio per les seves emissores 

en la programació del primer semestre del 2016 i quins són els objectius que s’han fixat 
amb aquesta programació?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2016
Sergi Sabrià i Benito, diputat GP JS

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre el reflex de la societat catalana en alguns programes 
emesos
323-00006/11

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP C’S

Reg. 8482 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta al di-
rector de Televisió de Catalunya, Sr. Eugeni Sallent la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del director de TV-3 sobre el reflex de la societat catalana 

en alguns programes emesos per la televiso publica catalana?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre el tractament del Pla de conca de l’Ebre
323-00007/11

ANUNCI: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC

Reg. 8490 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, 
presenta al director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el tractament del Pla de conca de l’Ebre per part de TVC?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2016
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió 
sobre la intenció de potenciar el talent de la plantilla de Catalunya Ràdio
323-00008/11

ANUNCI: MIREIA BOYA E BUSQUET, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL GP CUP-CC

Reg. 8492 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
Mireia Boya e Busquet, presidenta del GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Cri-

da Constituent, Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt, d’acord amb el que estableix 
l’article 192 del Reglament del Parlament, presenten al Saül Gordillo la pregunta se-
güent, per tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
Durant el procés d’acomiadament col·lectiu de treballadors de Catalunya Radio 

(2013), en aquesta mateixa comissió es va afirmar que els acomiadaments, pactats o no, 
no posarien en perill el model de Catalunya Ràdio. Ara sembla que es fa curt de perso-
nal i cal contractar professionals externs, a través de productores, que ha estat com tra-
dicionalment s’havia ampliat una plantilla que, per llei, no es podia ampliar.

Tanmateix, en coherència amb les declaracions del nou Director de Catalunya Ra-
dio, expressant la intenció de potenciar el talent existent dins la plantilla, què es farà per 
revertir aquesta situació? Com es traduirà aquest desig de potenciar i aprofitar el talent 
intern de la casa? Comparteix la Direcció de Programes el mateix capteniment?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt, GP 
CUP-CC 
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre el programa Els matins del 20 de novembre de 2015
323-00009/11

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP C’S

Reg. 8482 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta al di-
rector de Televisió de Catalunya, Sr. Eugeni Sallent la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina opinió li mereix el programa de TV-3 Els Matins emès el passat 20 de no-

vembre de 2015?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les entrevistes fetes 
a l’alcalde i a regidors de l’Ajuntament de Barcelona a Catalunya Ràdio el 
2015
325-00001/11

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC

Reg. 7153 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-

nya, d’acord amb allò que estableix l’article 173.1 del Reglament de la Cambra, formula 
la següent pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals per tal que sigui resposta per escrit: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
Quines han estat les entrevistes realitzades i la seva durada, en totes les franges ho-

ràries, a regidors de l’Ajuntament de Barcelona i a l’alcalde de Barcelona a Catalunya 
Ràdio durant l’any 2015, desglossat per semestres?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2016
Santi Rodríguez i Serra, diputat GP PPC

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les entrevistes fetes a 
l’alcalde i a regidors de l’Ajuntament de Barcelona a TV3 el 2015
325-00002/11

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC

Reg. 7154 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-

nya, d’acord amb allò que estableix l’article 173.1 del Reglament de la Cambra, formula 
la següent pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals per tal que sigui resposta per escrit: 
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Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quines han estat les entrevistes realitzades i la seva durada, en totes les franges 

horàries, a regidors de l’Ajuntament de Barcelona i a l’alcalde de Barcelona a TV3 du-
rant l’any 2015, desglossat per semestres?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2016
Santi Rodríguez i Serra, diputat GP PPC

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les aparicions de 
representants del Partit Popular de Catalunya a Catalunya Ràdio el 2015
325-00003/11

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC

Reg. 7155 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-

nya, d’acord amb allò que estableix l’article 173.1 del Reglament de la Cambra, formula 
la següent pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals per tal que sigui resposta per escrit: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quin ha estat el detall d’aparicions de líders o representants del Partit Popular de 

Catalunya a Catalunya Ràdio durant l’any 2015, desglossat per semestres?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2016
Santi Rodríguez i Serra, diputat GP PPC

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les entrevistes fetes 
a l’alcalde i a regidors de l’Ajuntament de Barcelona en el programa Els 

matins de TV3 el 2015
325-00004/11

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC

Reg. 7156 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, Diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-

nya, d’acord amb allò que estableix l’article 173.1 del Reglament de la Cambra, formula 
la següent pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals per tal que sigui resposta per escrit: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quines han estat les entrevistes realitzades i la seva durada a regidors de l’Ajunta-

ment de Barcelona i a l’Alcalde de Barcelona en el programa Els Matins de TV3 durant 
l’any 2015, desglossat per semestres?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2016
Santi Rodríguez i Serra, diputat GP PPC
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Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les entrevistes fetes a 
l’alcalde i a regidors de l’Ajuntament de Barcelona en el programa El matí 
de Catalunya Ràdio el 2015
325-00005/11

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC

Reg. 7157 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-

nya, d’acord amb allò que estableix l’article 173.1 del Reglament de la Cambra, formula 
la següent pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals per tal que sigui resposta per escrit: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quines han estat les entrevistes realitzades i la seva durada a regidors de l’Ajunta-

ment de Barcelona i a l’Alcalde de Barcelona en el programa El Matí de Catalunya Rà-
dio durant l’any 2015, desglossat per semestres?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2016
Santi Rodríguez i Serra, diputat GP PPC

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els representants 
de formacions polítiques que han participat en programes de Televisió de 
Catalunya el 2015
325-00006/11

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC

Reg. 7158 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-

nya, d’acord amb allò que estableix l’article 173.1 del Reglament de la Cambra, formula 
la següent pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals per tal que sigui resposta per escrit: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quins han estat els líders o representants de formacions polítiques que han partici-

pat a programes emesos per TVC durant l’any 2015, desglossat per semestres? Desglos-
sar per formació política, programa en el qual s’ha produït l’aparició, data i institució a 
la que pertany l’esmentat líder o representant polític.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2016
Santi Rodríguez i Serra, diputat GP PPC

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre els representants de 
formacions polítiques que han participat en programes de Catalunya Ràdio 
el 2015
325-00007/11

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC

Reg. 7159 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-

nya, d’acord amb allò que estableix l’article 173.1 del Reglament de la Cambra, formula 
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la següent pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals per tal que sigui resposta per escrit: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quins han estat els líders o representants de formacions polítiques que han parti-

cipat a programes emesos per Catalunya Ràdio durant l’any 2015, desglossat per semes-
tres? Desglossar per formació política, programa en el qual s’ha produït l’aparició, data 
i institució a la que pertany l’esmentat líder o representant polític.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2016
Santi Rodríguez i Serra, diputat GP PPC

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les aparicions de 
representants del Partit Popular de Catalunya a TV3 el 2015
325-00008/11

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC

Reg. 7160 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-

nya, d’acord amb allò que estableix l’article 173.1 del Reglament de la Cambra, formula 
la següent pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals per tal que sigui resposta per escrit: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quin ha estat el detall d’aparicions de líders o representants del Partit Popular de 

Catalunya a TV3 durant l’any 2015, desglossat per semestres?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2016
Santi Rodríguez i Serra, diputat GP PPC

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les entrevistes fetes 
a l’alcalde i a regidors de l’Ajuntament de Barcelona en el programa 
Divendres de TV3 el 2015
325-00009/11

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC

Reg. 7161 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.02.2016

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, Diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-

nya, d’acord amb allò que estableix l’article 173.1 del Reglament de la Cambra, formula 
la següent pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals per tal que sigui resposta per escrit: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
– Quines han estat les entrevistes realitzades i la seva durada a regidors de l’Ajunta-

ment de Barcelona i a l’Alcalde de Barcelona en el programa Divendres de TV3 durant 
l’any 2015, desglossat per semestres?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2016
Santi Rodríguez i Serra, diputat GP PPC
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’ingressos per l’aplicació de la taxa turística el 2016
	314-02325/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació de les plantilles de les llars d’infants de titularitat de la Generalitat a Barcelona
	314-02326/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació dels projectes relatius a salut mental inclosos en el Conveni de millora de la xarxa sanitària de Barcelona 2008-2015 i sobre les partides pressupostàries assignades a cada projecte
	314-02327/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica al Consorci de l’Habitatge del 2009 ençà
	314-02328/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges i infermers d’atenció primària a Barcelona
	314-02329/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds de la renda mínima d’inserció presentades a Barcelona el 2015
	314-02330/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost de successions i donacions a Barcelona en el període 2011-2015
	314-02331/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones registrades en el Registre central de persones assegurades del Servei Català de la Salut a Barcelona el 2015
	314-02332/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de sanitat en el període 2011-2015
	314-02333/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques per a persones en situació de pobresa extrema en el període 2011-2015
	314-02334/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions al Servei de Mediació Intercultural de l’Ajuntament de Barcelona el 2015
	314-02335/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions al Servei d’Atenció a Immigrants i Estrangers Refugiats de l’Ajuntament de Barcelona el 2015
	314-02336/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos tributaris i no tributaris recaptats a Barcelona en el període 2014-2015
	314-02337/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les subvencions finalistes en matèria d’atenció primària liquidat a l’Ajuntament de Barcelona el 2015
	314-02338/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a habitatges afectats per patologies estructurals al barri de Canyelles, de Barcelona, del 2007 ençà
	314-02339/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica en concepte de beques de menjador per a alumnes de centres públics de Barcelona el curs 2013-2014
	314-02340/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions fetes a Barcelona del 2011 ençà
	314-02341/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions fetes als centres assistencials per a gent gran de Barcelona el 2014
	314-02342/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre la renda de les persones físiques a Barcelona en el període 2005-2015
	314-02343/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció d’infraestructures hidràuliques el 2015
	314-02344/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques a l’Ajuntament de Barcelona en matèria de transport el 2015
	314-02345/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’informes d’estrangeria emesos el 2015
	314-02346/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses pressupostades i liquidades en inversions a Barcelona el 2014 i el 2015
	314-02347/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió feta a la línia 9 del metro
	314-02348/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de les obres de millorament de l’accessibilitat de l’intercanviador de les línies 1 i 4 del metro de l’estació d’Urquinaona
	314-02349/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió feta al barri del Carmel, de Barcelona, en forma de transferències corrents o pagaments d’obres a l’Agència de Promoció del Carmel i Entorns el 2015
	314-02350/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els autònoms i les petites i mitjanes empreses de Barcelona que s’han beneficiat de les línies financeres de l’Institut Català de Finances del 2010 ençà
	314-02351/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat i liquidat dels projectes d’inversió a Barcelona, en el període 2011-2015, en compliment de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
	314-02352/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre les activitats de joc, envit o atzar a Barcelona en el període 2011-2015
	314-02353/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’espera a Barcelona per a la valoració de la dependència, l’elaboració del pla individual d’atenció i el moment en què es rep la prestació
	314-02354/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millorament del barri de la Barceloneta, de Barcelona, acollit a la convocatòria del 2008 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora de ba
	314-02355/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millorament dels barris del Bon Pastor i del Baró de Viver, de Barcelona, acollit a la convocatòria del 2009 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa
	314-02356/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millorament dels barris de la Vinya, Can Clos i Plus Ultra, de Barcelona, acollit a la convocatòria del 2010 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa
	314-02357/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia de titularitat pública per a gent gran 
a Barcelona
	314-02358/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de residència de titularitat pública per a persones amb discapacitat a Barcelona
	314-02359/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona 
en polítiques d’energia i qualitat ambiental en el període 2011-2015
	314-02360/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions al Servei de Detecció i Contacte amb Menors Estrangers Immigrants no Acompanyats de l’Ajuntament de Barcelona el 2015 i les previsions per al 2016
	314-02361/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes signats amb relació a la borsa d’habitatge de lloguer per a joves de Barcelona el 2015 i la previsió per al 2016
	314-02362/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de residència de titularitat pública per a gent gran a Barcelona
	314-02363/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers indocumentats que han estat presentats per a protecció a Barcelona el 2015
	314-02364/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions fetes als mercats de Barcelona en el període 2009-2015
	314-02365/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat i liquidat dels lloguers de locals i edificis ocupats per la Generalitat a Barcelona en el període 2011-2015
	314-02366/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que treballen als centres i equipaments d’atenció a infants i adolescents 
de Barcelona
	314-02367/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords i convenis signats amb l’Ajuntament de Barcelona per a fomentar la formació i l’ocupació el 2015
	314-02368/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a millorar les infraestructures i els serveis municipals als barris de Collserola el 2015
	314-02369/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de promoció de l’ocupació i el creixement empresarial en el període 2011-2015
	314-02370/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques de rehabilitació d’edificis en el període 2011-2015
	314-02371/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts tramitats per a habitatges afectats per patologies estructurals a Barcelona en el període 2010-2014
	314-02372/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques d’habitatge el 2014 i el 2015
	314-02373/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de residència per a persones amb discapacitat a Barcelona
	314-02374/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pisos assistits per a joves tutelats i extutelats a Barcelona
	314-02375/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes d’inversió d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya a Barcelona
	314-02376/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les places de llars d’infants de titularitat de la Generalitat a Barcelona
	314-02377/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació dels projectes relacionats amb els centres sociosanitaris inclosos en el Conveni de millora de la xarxa sanitària de Barcelona 2008-2015
	314-02378/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges que ha començat l’Institut Català del Sòl el 2015 a Barcelona
	314-02379/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de residència per a gent gran de titularitat pública a Barcelona en data del 
31 de desembre de 2015
	314-02380/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges d’inclusió social de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a Barcelona en data del 31 de desembre de 2015
	314-02381/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de residència per a persones amb discapacitat que estan en construcció a Barcelona
	314-02382/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de construcció d’habitatges de protecció oficial de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a Barcelona el 2015 i la previsió per al 2016
	314-02383/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació dels centres d’atenció primària previstos en el Conveni de millora de la xarxa sanitària de Barcelona 2008-2015 i sobre les partides pressupostàries assignades a cada projecte
	314-02384/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre grans establiments comercials a Barcelona el 2014 i el 2015
	314-02385/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius que han implantat el sistema de la carmanyola per a dinar
	314-02386/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques adreçades a persones estrangeres en el període 2011-2015
	314-02387/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques adreçades a infants en el període 2012-2015
	314-02388/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la variació del pressupost per a les plantilles dels centres docents de Barcelona el curs 2015-2016
	314-02389/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts als alumnes de les llars d’infants municipals de Barcelona
	314-02390/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de construcció de diversos instituts a Barcelona
	314-02391/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts als alumnes de les escoles de música municipals i del Conservatori Municipal de Música de Barcelona
	314-02392/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a obrir la residència Alchemika, de Barcelona
	314-02393/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’edifici de l’Antic Borsí, a la plaça de la Verònica, de Barcelona
	314-02394/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions per a evitar el tancament de la planta Delphi Diesel Systems, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
	314-02395/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions per a cercar alternatives al tancament de la planta Delphi Diesel Systems, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
	314-02396/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper mediador entre els treballadors i l’empresa Delphi Diesel Systems, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) per a evitar la pèrdua de llocs de treball
	314-02397/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi, la mesura i l’avaluació de l’impacte en la salut pública i el sistema sanitari dels tractats que aprovarà la Unió Europea
	314-02398/11
	Formulació: Albano Dante Fachin Pozzi, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual els Mossos d’Esquadra van deixar en llibertat el conductor que posteriorment va provocar la mort d’una dona el 29 de gener de 2016
	314-02399/11
	Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el marge d’actuació dels Mossos d’Esquadra per a retenir o deixar en llibertat una persona que duplica la taxa d’alcoholèmia i que acabava de provocar un accident de trànsit
	314-02400/11
	Formulació: Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de salut pública davant l’emergència sanitària global declarada per l’Organització Mundial de la Salut
	314-02401/11
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de control arran dels casos d’afectats pel virus Zika
	314-02402/11
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de coordinació amb el Ministeri de Sanitat pels casos d’afectats pel virus Zika
	314-02403/11
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió de mesures de prevenció i control dels contagis per transmissió sexual en el protocol d’actuació en casos sospitosos de febre vírica del Zika
	314-02404/11
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació a la ciutadania amb relació al virus del Zika
	314-02405/11
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’orientació a les dones embarassades que han estat exposades al virus del Zika
	314-02406/11
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les declaracions del secretari de Salut Pública amb relació al seguiment de les dones embarassades afectades pel virus del Zika
	314-02407/11
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recomanació de l’Organització Mundial de la Salut d’orientar les dones embarassades que han estat exposades al virus del Zika i fer-ne un seguiment
	314-02408/11
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació dels projectes relatius als centres hospitalaris inclosos en el Conveni de millora de la xarxa sanitària de Barcelona 2003-2007
	314-02409/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millorament del barri del Coll, de Barcelona, acollit a la convocatòria del 2007 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris, en 
	314-02410/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de construcció dels centres residencials d’acció educativa per a la infància que estableix el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona en matèria d’equipaments de serveis socials
	314-02411/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de les escoles d’educació especial municipals, de la Generalitat i concertades a Barcelona el 2015 i la previsió per al 2016
	314-02412/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els diners transferits per a equips i centres d’atenció a la infància i l’adolescència a l’Ajuntament de Barcelona el 2015
	314-02413/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les retallades pressupostàries en infraestructures de transport públic el 2015 i les previsions per al 2016
	314-02414/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús del programari lliure a les escoles
	314-02415/11
	Formulació: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de qüestionaris de factors d’ocupabilitat tramitats pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del 2012 al 2015
	314-02416/11
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’itineraris personalitzats d’inserció fets pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del 2012 al 2015
	314-02417/11
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accions de formació fetes pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del 2012 al 2015
	314-02418/11
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’acreditacions i certificats emesos pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del 2012 al 2015
	314-02419/11
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han participat en accions del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i han estat inserides laboralment del 2012 al 2015
	314-02420/11
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones orientades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del 2012 al 2015
	314-02421/11
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contactes amb empreses per a la inserció de desocupats fets pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del 2012 al 2015
	314-02422/11
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos del Govern de l’Estat percebuts pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del 2010 al 2015
	314-02423/11
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les transferències del Fons social europeu percebudes pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a polítiques d’ocupació del 2010 al 2015
	314-02424/11
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos efectius del Fons socials europeu percebuts pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a polítiques d’ocupació del 2010 al 2015
	314-02425/11
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa del Fons social europeu 2007-2013
	314-02426/11
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis i els contractes programa duts a terme pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
	314-02427/11
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos humans del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
	314-02428/11
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de coordinació entre l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
	314-02429/11
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	322-00001/11
	Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CSP

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el sou dels alts càrrecs de les empreses de la Corporació
	322-00002/11
	Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CSP

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a escollir el director de Catalunya Ràdio
	322-00003/11
	Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP SOC

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris que s’aplicaran per als nomenaments en els mitjans de la Corporació
	322-00004/11
	Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP SOC

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la repercussió de l’aplicació de les sentències relatives a la reducció per l’acord de viabilitat en l’exercici pressupost
	322-00005/11
	Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les previsions pressupostàries per al 2016
	322-00006/11
	Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els objectius de la norma que ha aprovat el Consell sobre un nou procediment de contractació de projectes de continguts au
	322-00007/11
	Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el procés 
de confluència de les redaccions d’informatius de la Corporació
	322-00008/11
	Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els plans d’evolució de la plantilla de la Corporació a partir del 15 de maig de 2017
	322-00009/11
	Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la cobertura informativa de les eleccions generals
	322-00010/11
	Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la nova direcció de Catalunya Ràdio
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	Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre les audiències obtingudes el 2015
	323-00002/11
	Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les incidències tècniques en els serveis informatius
	323-00003/11
	Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la planificació i els objectius de la programació del primer semestre del 2016
	323-00004/11
	Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la planificació i els objectius de la programació del primer semestre del 2016
	323-00005/11
	Anunci: Sergi Sabrià i Benito, del GP JS

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el reflex de la societat catalana en alguns programes emesos
	323-00006/11
	Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el tractament del Pla de conca de l’Ebre
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	325-00002/11
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les aparicions de representants del Partit Popular de Catalunya a Catalunya Ràdio el 2015
	325-00003/11
	Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les entrevistes fetes a l’alcalde i a regidors de l’Ajuntament de Barcelona en el programa «Els matins» de TV3 el 2015
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