
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 la presència d’estands de 
l’exèrcit espanyol al Saló de l’Ensenyament
310-00019/11
Substanciació 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el transport sanitari
310-00020/11
Substanciació 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la indústria
310-00021/11
Substanciació 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la Cooperativa de Cambrils
310-00022/11
Substanciació 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el món local
310-00023/11
Substanciació 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els informes que conviden 
treballadors públics a desobeir l’estat de dret
310-00024/11
Substanciació 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els criteris per a assignar els 
recursos de les àrees bàsiques de salut
310-00025/11
Substanciació 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la posada en funcionament 
del Campus Besòs de la Universitat Politècnica de Catalunya
310-00026/11
Substanciació 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la destinació de les pintures 
murals del Reial Monestir de Santa Maria de Sixena
310-00027/11
Substanciació 26

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el benefici 
per als catalans de les principals actuacions del Govern, el canvi de denominació del 
Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència i de l’Institut 
d’Estudis Autonòmics
317-00013/11
Substanciació 26

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el deute a 
curt termini de la Generalitat i les repercussions en el projecte de llei de pressupostos
317-00014/11
Substanciació 26

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XI legislatura · segon període · número 73 · divendres 4 de març de 2016

Quatre fascicles, fascicle primer



BOPC 73
4 de març de 2016

Taula de contingut 2

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la defensa 
d’una alternativa de govern d’esquerres que es comprometi amb un referèndum sobre 
la independència
317-00015/11
Substanciació 26

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la visita 
del president d’Aragó a Catalunya amb relació als esforços de cooperació, col·laboració 
territorial i econòmica, diàleg cultural i pacte
317-00016/11
Substanciació 27

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el seu po-
sicionament amb relació a la creació de ponències conjuntes per a la redacció de les 
proposicions de llei integral de protecció social catalana, de règim jurídic català i de 
l’Administració tributària catalana
317-00017/11
Substanciació 27

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el contingut 
de l’acord que es debat en la sessió d’investidura al Congrés dels Diputats
317-00018/11
Substanciació 27

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no s’han fet les 
avaluacions de diagnòstic per a l’organització i el funcionament dels centres educatius
314-00538/11
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a reduir les taxes 
universitàries
314-00547/11
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació dels programes per a la in-
serció dels joves al món laboral
314-00548/11
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la venda il·legal de productes a la via 
pública
314-00549/11
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions per a fer front als proble-
mes de tresoreria de parcs científics i tecnològics
314-00550/11
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la regulació de la segona activitat per 
als mossos d’esquadra amb alguna discapacitat
314-00559/11
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la regulació de la segona activitat i de 
la prejubilació dels mossos d’esquadra
314-00560/11
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les certificacions d’eficiència energè-
tica dels edificis
314-00562/11
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de control del repartiment 
de tasques domèstiques
314-00569/11
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entrada en funcionament de les esta-
cions de Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell (Vallès Occidental) que estan en obres 
i la freqüència de pas de trens prevista
314-00575/11
Resposta del Govern 36
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de l’Institut de Can Llong, 
a Sabadell (Vallès Occidental)
314-00578/11
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del projecte de la línia de molt 
alta tensió
314-00580/11
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte BCN World
314-00582/11
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació del Projecte de llei de 
regulació de l’activitat del comerç, els serveis i les fires
314-00583/11
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients oberts de multes lin-
güístiques als comerços
314-00584/11
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a evitar la 
disminució de les inversions estrangeres
314-00585/11
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preses per a retenir les in-
versions a SEAT i per a protegir-ne els treballadors davant la crisi generada a Volkswagen
314-00587/11
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preses per a fer que 
Volkswagen compleixi les seves previsions d’inversió a la fàbrica de Martorell (Baix 
Llobregat)
314-00588/11
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les polítiques de reindustrialització del 
període 2012-2015
314-00589/11
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les estratègies per al millorament de 
la capacitat competitiva de les petites i mitjanes empreses
314-00590/11
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per als alumnes que viuen en 
nuclis rurals allunyats i sobre les escoles de capacitació agrària
314-00594/11
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comercialització dels productes del 
sector pesquer
314-00595/11
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els productes transgènics
314-00597/11
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de perceptors i sol·licitants 
de les prestacions de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
314-00619/11
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licitants de les pres-
tacions de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, morts abans de rebre 
els ajuts
314-00620/11
Resposta del Govern 50
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les prestacions de la Llei 
de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, reconegudes però no pagades per de-
funció del sol·licitant
314-00621/11
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació dels plans individualitzats 
per a infants amb trastorns d’aprenentatge
314-00624/11
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inundacions d’Agramunt (Urgell)
314-00625/11
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament de la prestació per fills a 
càrrec menors de tres anys
314-00627/11
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atenció a les persones amb discapacitat
314-00630/11
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del Pacte per a la In-
fància a Catalunya
314-00631/11
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció d’un institut al barri de 
Cappont, de Lleida (Segrià)
314-00634/11
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la viabilitat de l’aeroport de Lleida
314-00635/11
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els abonaments per als usuaris habi-
tuals del tren Avant que connecta Lleida amb Barcelona
314-00636/11
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el servei de rodalia del Camp de Tar-
ragona
314-00642/11
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preventives per a alertar 
les poblacions de la Segarra i l’Urgell del risc de rovinades el 2 de novembre de 2015
314-00645/11
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alertes de l’Institut Català de Me-
teorologia a la Direcció General de Protecció Civil sobre el risc de fortes pluges i inun-
dacions a la Segarra i l’Urgell el 2 de novembre de 2015
314-00646/11
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per Protecció 
Civil davant les fortes pluges a la Segarra i l’Urgell el 2 de novembre de 2015
314-00647/11
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca d’avisos de l’arribada de ro-
vinades als municipis de la Segarra i l’Urgell el 2 de novembre de 2015
314-00648/11
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació dels cossos d’emergèn-
cies pel desbordament del riu Sió a Agramunt (Urgell) el 2 de novembre de 2015
314-00649/11
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de trucades al telèfon d’emer-
gències 112 per a alertar sobre les rovinades de diversos rius de la Segarra i l’Urgell el 
2 de novembre de 2015
314-00650/11
Resposta del Govern 60
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les recomanacions als ajuntaments de 
la Segarra i l’Urgell per a evitar danys materials i personals arran de les rovinades del 
2 de novembre de 2015
314-00651/11
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’alerta als mossos d’esquadra i als 
bombers pel risc de fortes pluges i inundacions a la Segarra i l’Urgell el 2 de novem-
bre de 2015
314-00652/11
Resposta del Govern 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforç d’efectius dels parcs de bom-
bers de Tàrrega, Balaguer, Mollerussa i Agramunt el 2 de novembre de 2015
314-00653/11
Resposta del Govern 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació d’efectius dels parcs de bom-
bers de Tàrrega, Balaguer, Mollerussa i Agramunt el 2 de novembre de 2015
314-00654/11
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sortides dels bombers voluntaris 
d’Agramunt (Urgell) els dies 2 i 3 de novembre de 2015
314-00655/11
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació dels bombers voluntaris ar-
ran del desbordament del riu Sió el 2 de novembre de 2015
314-00656/11
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avís als bombers especialitzats en 
activitats subaquàtiques arran del desbordament del riu Sió el 2 de novembre de 2015
314-00657/11
Resposta del Govern 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions donades pel que fa als 
edificis situats en zona inundable a Agramunt (Urgell) el 2 de novembre de 2015
314-00658/11
Resposta del Govern 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avís als propietaris de la Residència 
Ribera del Sió, d’Agramunt (Urgell), sobre el risc d’inundació el 2 de novembre de 2015
314-00659/11
Resposta del Govern 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el rescat dels supervivents de les inun-
dacions del 2 de novembre de 2015
314-00661/11
Resposta del Govern 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures correctores per a evitar 
sinistres com el que es va produir a Agramunt (Urgell) arran del desbordament del riu 
Sió el 2 de novembre de 2015
314-00665/11
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la remodelació de l’Institut Ventura 
Gassol, de Badalona (Barcelonès)
314-00666/11
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pacte nacional per a l’habitatge
314-00684/11
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria del Pacte nacional per 
a l’habitatge
314-00685/11
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a donar visibilitat a 
les aportacions de les dones en tots els àmbits del coneixement
314-00727/11
Resposta del Govern 68
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a promocionar els 
criteris d’igualtat entre homes i dones
314-00728/11
Resposta del Govern 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a formar les noies i 
els nois perquè comparteixin les responsabilitats del treball domèstic
314-00729/11
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a facilitar les tries 
acadèmiques i professionals sense condicionants de gènere
314-00730/11
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a formar els alum-
nes en un ús no sexista del llenguatge
314-00731/11
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a promocionar els 
treballs de recerca sobre coeducació i perspectiva de gènere
314-00732/11
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a implantar una 
educació afectiva i sexual sense prejudicis per raó d’orientació sexual
314-00733/11
Resposta del Govern 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a prevenir la vio-
lència masclista
314-00735/11
Resposta del Govern 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a prevenir conflictes 
per comportaments i actituds sexistes
314-00736/11
Resposta del Govern 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a equilibrar la par-
ticipació de nens i nenes en les activitats escolars
314-00737/11
Resposta del Govern 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a formar en coedu-
cació el personal docent
314-00738/11
Resposta del Govern 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a garantir la presèn-
cia de personal amb coneixements en coeducació en els òrgans escolars
314-00739/11
Resposta del Govern 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a promoure la sen-
sibilització i la formació en coeducació de les famílies
314-00740/11
Resposta del Govern 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a garantir i promoure 
la representació equilibrada d’homes i dones en els òrgans escolars
314-00741/11
Resposta del Govern 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a garantir i promou-
re la representació equilibrada d’homes i dones entre els professionals de l’educació
314-00742/11
Resposta del Govern 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a garantir l’adequa-
ció de la formació professional i d’adults a les necessitats de les dones
314-00744/11
Resposta del Govern 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a crear programes 
específics per a dones en situació d’exclusió social
314-00745/11
Resposta del Govern 78
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a comprovar la pre-
sència de dones en els contes infantils i els llibres de text
314-00747/11
Resposta del Govern 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a corregir la tendèn-
cia a convertir espais de joc dels patis escolars en pistes esportives
314-00748/11
Resposta del Govern 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a corregir el fet que 
els nois ocupin el centre dels patis escolars i les noies en quedin marginades
314-00749/11
Resposta del Govern 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a fomentar la coe-
ducació en les entitats de formació en el lleure
314-00750/11
Resposta del Govern 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius de la missió empresarial 
i institucional a Alemanya en el camp de la indústria 4.0
314-00753/11
Resposta del Govern 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses i institucions visitades en 
la missió empresarial i institucional a Alemanya en el camp de la indústria 4.0
314-00754/11
Resposta del Govern 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones del Departament d’Em-
presa i Ocupació que han participat en la missió empresarial i institucional a Alemanya 
en el camp de la indústria 4.0
314-00755/11
Resposta del Govern 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la visita al Ministeri d’Economia de 
Baden-Württemberg durant la missió empresarial i institucional a Alemanya en el camp 
de la indústria 4.0
314-00756/11
Resposta del Govern 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assoliment dels objectius de la missió 
empresarial i institucional a Alemanya en el camp de la indústria 4.0
314-00757/11
Resposta del Govern 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la missió empresarial i ins-
titucional a Alemanya en el camp de la indústria 4.0
314-00758/11
Resposta del Govern 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius de la missió empresarial 
a Milà del sector de la restauració
314-00759/11
Resposta del Govern 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses i institucions visitades 
en la missió empresarial a Milà del sector de la restauració
314-00760/11
Resposta del Govern 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones del Departament d’Empresa 
i Ocupació que han participat en la missió empresarial a Milà del sector de la restauració
314-00761/11
Resposta del Govern 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assoliment dels objectius de la missió 
empresarial a Milà del sector de la restauració
314-00762/11
Resposta del Govern 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la missió empresarial a Milà 
del sector de la restauració
314-00763/11
Resposta del Govern 82
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius de la missió empresarial 
a Holanda del sector de tecnologies netes, horticultura i ciències de la vida
314-00764/11
Resposta del Govern 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses i institucions visitades 
en la missió empresarial a Holanda del sector de tecnologies netes, horticultura i cièn-
cies de la vida
314-00765/11
Resposta del Govern 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones del Departament d’Em-
presa i Ocupació que han participat en la missió empresarial a Holanda del sector de 
tecnologies netes, horticultura i ciències de la vida
314-00766/11
Resposta del Govern 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assoliment dels objectius de la missió 
empresarial a Holanda del sector de tecnologies netes, horticultura i ciències de la vida
314-00767/11
Resposta del Govern 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la missió empresarial a Ho-
landa del sector de tecnologies netes, horticultura i ciències de la vida
314-00768/11
Resposta del Govern 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius de la missió empresarial 
i institucional a Xile
314-00769/11
Resposta del Govern 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses i institucions visitades 
en la missió empresarial i institucional a Xile
314-00770/11
Resposta del Govern 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones del Departament d’Em-
presa i Ocupació que han participat en la missió empresarial i institucional a Xile
314-00771/11
Resposta del Govern 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assoliment dels objectius de la missió 
empresarial i institucional a Xile
314-00772/11
Resposta del Govern 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la missió empresarial i ins-
titucional a Xile
314-00773/11
Resposta del Govern 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els simulacres d’emergències al túnel 
del tren d’alta velocitat a Girona i sobre les deficiències detectades
314-00779/11
Resposta del Govern 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del compromís amb re-
lació al límit salarial dels alts càrrecs de l’Administració
314-00787/11
Resposta del Govern 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del compromís del límit 
salarial dels alts càrrecs del Departament de Salut
314-00788/11
Resposta del Govern 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del compromís del límit 
salarial dels alts càrrecs de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
314-00789/11
Resposta del Govern 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’incompliment del compromís del límit 
salarial dels alts càrrecs de l’Administració per manca de reglament
314-00790/11
Resposta del Govern 89
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació del reglament que ha de 
regular el límit salarial dels alts càrrecs de l’Administració
314-00791/11
Resposta del Govern 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les responsabilitats per l’incompliment de 
l’obligació de desplegar per reglament el límit salarial dels alts càrrecs de l’Administració
314-00792/11
Resposta del Govern 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acatament de la sentència del Tribunal 
Constitucional sobre la Resolució 1/XI, sobre l’inici del procés polític a Catalunya com 
a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015
314-00796/11
Resposta del Govern 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adopció de mesures de la Resolució 
1/XI, sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats elec-
torals del 27 de setembre de 2015, una vegada declarada inconstitucional
314-00797/11
Resposta del Govern 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment exclusiu de les normes 
o els mandats emanats del Parlament de Catalunya d’acord amb la Resolució 1/XI, so-
bre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals 
del 27 de setembre de 2015
314-00798/11
Resposta del Govern 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la iniciativa de crear un estat català 
d’acord amb la Resolució 1/XI, sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a con-
seqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015, una vegada declarada 
inconstitucional
314-00799/11
Resposta del Govern 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació dels avantprojectes de 
llei de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda pròpia, una vegada declara-
da inconstitucional la Resolució 1/XI, sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a 
conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015
314-00800/11
Resposta del Govern 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’absència de les taules i els comple-
ments salarials dels directius en els convenis col·lectius de la sanitat concertada
314-00814/11
Resposta del Govern 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable que ha ordenat a 
l’Agència Tributària de Catalunya d’elaborar una llista de càrrecs i personalitats políti-
ques rellevants
314-00840/11
Resposta del Govern 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la unitat de l’Agència Tributària de 
Catalunya o del Departament d’Economia i Coneixement que ha elaborat una llista de 
càrrecs i personalitats polítiques rellevants
314-00841/11
Resposta del Govern 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la decisió o l’acord de govern en què 
es basa l’elaboració per l’Agència Tributària de Catalunya d’una llista de càrrecs i per-
sonalitats polítiques rellevants
314-00842/11
Resposta del Govern 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de l’Agència Tributària de 
Catalunya per a elaborar una llista de càrrecs i personalitats polítiques rellevants
314-00843/11
Resposta del Govern 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu i la finalitat pels quals l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya ha elaborat una llista de càrrecs i personalitats polítiques 
rellevants
314-00844/11
Resposta del Govern 92
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contribuents inclosos en la llista 
de càrrecs i personalitats polítiques rellevants elaborada per l’Agència Tributària de 
Catalunya
314-00845/11
Resposta del Govern 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que tenen accés a la 
llista de càrrecs i personalitats polítiques rellevants elaborada per l’Agència Tributària 
de Catalunya
314-00846/11
Resposta del Govern 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les implicacions de formar part de la 
llista de càrrecs i personalitats polítiques rellevants elaborada per l’Agència Tributària 
de Catalunya
314-00847/11
Resposta del Govern 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un informe que hagi ser-
vit de base per a la llista de càrrecs i personalitats polítiques rellevants elaborada per 
l’Agència Tributària de Catalunya
314-00848/11
Resposta del Govern 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els moments d’inici i acabament de la 
llista de càrrecs i personalitats polítiques rellevants elaborada per l’Agència Tributària 
de Catalunya
314-00849/11
Resposta del Govern 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per l’Agència Tri-
butària de Catalunya per a evitar consultes no justificades de les dades dels contribuents
314-00850/11
Resposta del Govern 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades globals de la desocupació 
de novembre del 2015
314-00869/11
Resposta del Govern 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de l’increment de la des-
ocupació en el sector dels serveis
314-00870/11
Resposta del Govern 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de l’increment de la des-
ocupació a Girona i a Tarragona
314-00871/11
Resposta del Govern 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de l’increment de la des-
ocupació en les dones i de l’ocupació en els homes
314-00872/11
Resposta del Govern 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a fer front 
a les dades diferencials entre l’increment de la desocupació en sectors i la caiguda de 
les prestacions per desocupació
314-00873/11
Resposta del Govern 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la caiguda de la contractació
314-00874/11
Resposta del Govern 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que la majoria dels contractes 
registrats el novembre del 2015 són temporals
314-00875/11
Resposta del Govern 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de dur a terme mesures es-
pecífiques per a reduir la contractació temporal
314-00876/11
Resposta del Govern 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la disminució del nombre de presta-
cions del Programa d’activació per a l’ocupació
314-00877/11
Resposta del Govern 96
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la desprotecció de la població deso-
cupada per la caiguda de les prestacions
314-00878/11
Resposta del Govern 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les neteges de les lleres de rius i ri-
eres del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre que ha fet l’Agència Catalana de 
l’Aigua del 2010 ençà
314-00883/11
Resposta del Govern 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes a Montferri (Alt 
Camp) amb relació a les pèrdues als conreus per les pluges de l’1 i el 2 de novembre 
de 2015
314-00884/11
Resposta del Govern 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes a Cabra del Camp 
(Alt Camp) amb relació a les pèrdues als conreus per les pluges de l’1 i el 2 de novem-
bre de 2015
314-00885/11
Resposta del Govern 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes a Reus (Baix Camp) 
amb relació a les pèrdues als conreus per les pluges de l’1 i el 2 de novembre de 2015
314-00886/11
Resposta del Govern 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes a Vilabella (Alt 
Camp) amb relació a les pèrdues als conreus per les pluges de l’1 i el 2 de novembre 
de 2015
314-00887/11
Resposta del Govern 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes al Pont d’Armen-
tera i Aiguamúrcia (Alt Camp) amb relació a les pèrdues als conreus per les pluges de 
l’1 i el 2 de novembre de 2015
314-00888/11
Resposta del Govern 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a reduir les emissions 
difuses en els àmbits del transport, l’aigua, els residus, l’agricultura i la ramaderia en 
el període 2010-2015
314-00934/11
Resposta del Govern 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures dutes a terme a les zones 
litorals, el delta de l’Ebre, el delta del Llobregat i els Pirineus per a disminuir els impac-
tes del canvi climàtic en el període 2010-2015
314-00935/11
Resposta del Govern 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords amb el Govern de l’Estat per 
a finançar les mesures de reducció dels gasos amb efecte d’hivernacle
314-00937/11
Resposta del Govern 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que s’han acollit al Pro-
grama d’acords voluntaris per a reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
314-00938/11
Resposta del Govern 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vinculació jurídica dels acords, els 
plans sectorials i els programes aprovats per a lluitar contra el canvi climàtic
314-00939/11
Resposta del Govern 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els coneixements que cal acreditar per 
a accedir per promoció interna a les places de l’Institut Català de les Dones
314-00994/11
Resposta del Govern 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment que la promoció interna 
a l’Institut Català de les Dones enforteix el desenvolupament de les polítiques públiques
314-00995/11
Resposta del Govern 105
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reconeixement de la figura del profes-
sional d’igualtat de gènere en la relació de llocs de treball de l’Institut Català de les Dones
314-00996/11
Resposta del Govern 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de desplegament de l’article 9 
de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
314-00997/11
Resposta del Govern 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències de la manca de 
definició de les places d’accés per promoció interna de l’Institut Català de les Dones
314-00998/11
Resposta del Govern 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte que la manca de definició de 
les places d’accés per promoció interna de l’Institut Català de les Dones pot tenir sobre 
la vida de les dones i dels destinataris de les polítiques socials
314-00999/11
Resposta del Govern 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis derivats de l’entrada en vigor 
del Decret 65/2014, del Consell Nacional de les Dones de Catalunya
314-01086/11
Resposta del Govern 106

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 la presència d’estands de 
l’exèrcit espanyol al Saló de l’Ensenyament
310-00019/11
Anunci: Mireia Boya e Busquet, juntament amb una altra diputada del GP CUP-CC 108

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el transport sanitari
310-00020/11
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CSP 108

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la indústria
310-00021/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s 108

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la Cooperativa de Cambrils
310-00022/11
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC 109

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el món local
310-00023/11
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC 109

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els informes que conviden 
treballadors públics a desobeir l’estat de dret
310-00024/11
Anunci: Josep Enric Millo i Rocher, del GP PPC 109

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els criteris per a assignar els 
recursos de les àrees bàsiques de salut
310-00025/11
Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS 110

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la posada en funcionament 
del Campus Besòs de la Universitat Politècnica de Catalunya
310-00026/11
Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS 110

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la destinació de les pintures 
murals del Reial Monestir de Santa Maria de Sixena
310-00027/11
Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS 110

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el benefici 
per als catalans de les principals actuacions del Govern, el canvi de denominació del 
Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència i de l’Institut 
d’Estudis Autonòmics
317-00013/11
Anunci: Inés Arrimadas García, del GP C’s 111
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el deute a 
curt termini de la Generalitat i les repercussions en el projecte de llei de pressupostos
317-00014/11
Anunci: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC 111

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la defensa 
d’una alternativa de govern d’esquerres que es comprometi amb un referèndum sobre 
la independència
317-00015/11
Anunci: Josep Lluís Franco Rabell, del GP CSP 111

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la visita 
del president d’Aragó a Catalunya amb relació als esforços de cooperació, col·laboració 
territorial i econòmica, diàleg cultural i pacte
317-00016/11
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC 112

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el seu po-
sicionament amb relació a la creació de ponències conjuntes per a la redacció de les 
proposicions de llei integral de protecció social catalana, de règim jurídic català i de 
l’Administració tributària catalana
317-00017/11
Anunci: Xavier García Albiol, del GP PPC 112

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el contingut 
de l’acord que es debat en la sessió d’investidura al Congrés dels Diputats
317-00018/11
Anunci: Jordi Turull i Negre, juntament amb una altra diputada del GP JS 113

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les empreses o les enti-
tats amb què ha subscrit contractes públics relatius als serveis socials en el període 
2010-2015
311-00070/11
Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s 113

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les residències per a gent 
gran de titularitat d’una corporació local amb les quals té un conveni de cofinançament
311-00071/11
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s 113

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places de 
residències per a gent gran de titularitat de la Generalitat
311-00072/11
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s 114

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’infants menors 
de tres anys que viuen en centres d’acollida
311-00089/11
Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s 114

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’infants menors 
de sis anys que viuen en centres d’acollida
311-00090/11
Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s 115

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’infants que 
viuen en centres esperant que els assignin una família d’acollida
311-00091/11
Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s 115

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import pendent de pagar a 
les persones a què fa referència la lletra b de la Resolució 1102/X, sobre les actuacions 
restrictives dels drets del personal sanitari no facultatiu jubilat
311-00092/11
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s 116

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import pendent de pagar a 
les persones a què fa referència la lletra c de la Resolució 1102/X, sobre les actuacions 
restrictives dels drets del personal sanitari no facultatiu jubilat
311-00093/11
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s 116
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari previst per al 
pagament del deute a què fan referència les lletres b i c de la Resolució 1102/X, sobre 
les actuacions restrictives dels drets del personal sanitari no facultatiu jubilat
311-00094/11
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s 117

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones 
afectades pel que determina la Resolució 1102/X, sobre les actuacions restrictives dels 
drets del personal sanitari no facultatiu jubilat, en data del 31 de gener de 2016
311-00095/11
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s 117

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import que s’hauria hagut 
de pagar al gener del 2016 en compliment de la lletra c de la Resolució 1102/X, sobre 
les actuacions restrictives dels drets del personal sanitari no facultatiu jubilat
311-00096/11
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s 118

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de professionals 
en plantilla de les gerències territorials d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut 
per titulació i per situació laboral del 2010 al 2015
311-00097/11
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s 118

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la població de referència 
assignada a les gerències territorials d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut 
del 2010 al 2015
311-00098/11
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s 118

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de contractes 
laborals fets a les gerències territorials d’atenció primària de l’Institut Català de la Sa-
lut el 2015
311-00099/11
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s 119

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la durada mitjana dels con-
tractes laborals fets per les gerències territorials d’atenció primària de l’Institut Català 
de la Salut el 2015
311-00100/11
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s 119

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els proveïdors o les em-
preses responsables de diversos serveis de les gerències territorials d’atenció primària 
de l’Institut Català de la Salut el 2014 i el 2015
311-00101/11
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s 120

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les inversions fetes a les 
gerències territorials d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut del 2010 al 2015
311-00102/11
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s 120

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de professio-
nals en plantilla del Centre Corporatiu de l’Institut Català de la Salut per titulació i per 
situació laboral del 2010 al 2015
311-00103/11
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s 121

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de professio-
nals en plantilla dels hospitals de l’Institut Català de la Salut per titulació i per situació 
laboral del 2010 al 2015
311-00104/11
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s 121

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de contractes 
laborals fets als hospitals de l’Institut Català de la Salut el 2015
311-00105/11
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s 121

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la durada mitjana dels con-
tractes laborals fets als hospitals de l’Institut Català de la Salut el 2015
311-00106/11
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s 122
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la població de referència 
assignada als hospitals de l’Institut Català de la Salut del 2010 al 2015
311-00107/11
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s 122

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els proveïdors o les em-
preses responsables de diversos serveis dels hospitals de l’Institut Català de la Salut 
el 2014 i el 2015
311-00108/11
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s 123

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les inversions fetes als 
hospitals de l’Institut Català de la Salut del 2010 al 2015
311-00109/11
Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s 123

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la normativa en l’am-
pliació de les instal·lacions del Bulli, al Parc Natural del Cap de Creus
314-03415/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions amb l’Ajuntament de Roses 
per a assegurar l’adequació a la normativa de l’ampliació de les instal·lacions del Bulli, 
al Parc Natural del Cap de Creus
314-03416/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a garantir l’adequa-
ció a la normativa de les obres d’ampliació de les instal·lacions del Bulli, al Parc Natural 
del Cap de Creus
314-03417/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes en cas d’in-
compliment de la normativa en l’ampliació de les instal·lacions del Bulli, al Parc Natural 
del Cap de Creus
314-03418/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’instar a restaurar els espais 
malmesos del Parc Natural del Cap de Creus en cas d’incompliment de la normativa en 
l’ampliació de les instal·lacions del Bulli
314-03419/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’iniciar alguna actuació 
sancionadora en cas d’incompliment de la normativa en l’ampliació de les instal·lacions 
del Bulli, al Parc Natural del Cap de Creus
314-03420/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants que viuen en cen-
tres esperant que els assignin una família d’acollida
314-03421/11
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants menors de sis anys 
que viuen en centres d’acollida
314-03422/11
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants menors de tres 
anys que viuen en centres d’acollida
314-03423/11
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la Delegació del Govern da-
vant la Unió Europea el 2015
314-03424/11
Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la Delegació del Govern a 
França i Suïssa el 2015
314-03425/11
Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC 128
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la Delegació del Govern als 
Estats Units d’Amèrica, Canadà i Mèxic el 2015
314-03426/11
Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la Delegació del Govern a 
Itàlia el 2015
314-03427/11
Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la Delegació del Govern a 
Alemanya el 2015
314-03428/11
Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la Delegació del Govern al 
Regne Unit i Irlanda el 2015
314-03429/11
Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la Delegació del Govern a 
Àustria el 2015
314-03430/11
Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’obrir noves delegacions 
a l’exterior
314-03431/11
Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions de la Delegació del Go-
vern al Vaticà
314-03432/11
Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’emplaçament de la Delegació del 
Govern al Vaticà
314-03433/11
Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retorn econòmic de la Delegació del 
Govern al Vaticà
314-03434/11
Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels contractes amb Indepen-
dent Diplomat el 2015
314-03435/11
Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contractació d’alguna actuació d’In-
dependent Diplomat el 2016
314-03436/11
Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els viatges fets pel conseller d’Afers 
Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència
314-03437/11
Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges a l’exterior del con-
seller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència
314-03438/11
Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa del centre de for-
mació professional dual de Martorell (Baix Llobregat)
314-03439/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió pública per a construir el 
centre de formació professional dual de Martorell (Baix Llobregat)
314-03440/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que podran estu-
diar en el centre de formació professional dual de Martorell (Baix Llobregat)
314-03441/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 133
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals no s’ha posat 
en marxa el centre de formació professional dual de Martorell (Baix Llobregat)
314-03442/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans per a posar en marxa el cen-
tre de formació professional dual de Martorell (Baix Llobregat)
314-03443/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per al funcionament 
a ple rendiment del centre de formació professional dual de Martorell (Baix Llobregat)
314-03444/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió addicional per a posar en 
marxa el centre de formació professional dual de Martorell (Baix Llobregat)
314-03445/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la definició del currículum i de l’equip 
docent del centre de formació professional dual de Martorell (Baix Llobregat)
314-03446/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la solució dels problemes de definició 
del currículum i de l’equip docent del centre de formació professional dual de Martorell 
(Baix Llobregat)
314-03447/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera de solucionar els problemes 
de definició del currículum i de l’equip docent del centre de formació professional dual 
de Martorell (Baix Llobregat)
314-03448/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió pública del projecte de po-
sada en marxa del centre de formació professional dual de Martorell (Baix Llobregat)
314-03449/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reversió en l’interès general de la in-
versió feta en el projecte de posada en marxa del centre de formació professional dual 
de Martorell (Baix Llobregat)
314-03450/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació entre els departaments 
implicats en la posada en marxa del centre de formació professional dual de Martorell 
(Baix Llobregat)
314-03451/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació entre els departaments 
implicats en la posada en marxa del centre de formació professional dual de Martorell 
(Baix Llobregat) i entre aquests departaments i el sector privat
314-03452/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació del transport escolar a Pi-
era (Anoia)
314-03453/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes de les famílies de Piera 
(Anoia) per a pagar el transport escolar del 2012 ençà
314-03454/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació a Piera (Anoia) dels criteris 
de concessió d’ajuts corresponents a zones de transport obligatori
314-03455/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions per a les famílies de Piera 
(Anoia) que tenen problemes per a accedir al transport escolar
314-03456/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 139
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la Resolució 902/X, 
sobre els serveis escolars de menjador i de transport escolar per als alumnes que viuen 
en poblacions sense escola, en nuclis de població allunyats o en zones rurals
314-03457/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data i la manera de fer efectiu el 
compliment de la Resolució 902/X, sobre els serveis escolars de menjador i de transport 
escolar per als alumnes que viuen en poblacions sense escola, en nuclis de població 
allunyats o en zones rurals
314-03458/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del recurs d’inconstitucionalitat 
interposat contra el Reial decret llei 13/2014, pel qual s’adopten mesures urgents en re-
lació amb el sistema gasista i la titularitat de centrals nuclears
314-03459/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la petició al director general de la 
Competència i al director general adjunt per a Ajuts d’Estat de la Comissió Europea 
amb relació a la possible vulneració de la normativa europea per la indemnització als 
promotors del magatzem de gas del projecte Castor
314-03460/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a paralitzar el pagament 
de la indemnització als promotors del magatzem de gas del projecte Castor
314-03461/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de la denúncia presentada a 
la Fiscalia pel Departament d’Interior amb relació al pagament de la indemnització als 
promotors del magatzem de gas del projecte Castor
314-03462/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’algun informe de la Di-
recció General d’Administracions Locals sobre la situació de les reclamacions que s’han 
presentat pels terratrèmols produïts pel projecte Castor
314-03463/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pendent de pagar a les perso-
nes a què fa referència la lletra b de la Resolució 1102/X, sobre les actuacions restric-
tives dels drets del personal sanitari no facultatiu jubilat
314-03464/11
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pendent de pagar a les perso-
nes a què fa referència la lletra c de la Resolució 1102/X, sobre les actuacions restric-
tives dels drets del personal sanitari no facultatiu jubilat
314-03465/11
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per al pagament del 
deute a què fan referència les lletres b i c de la Resolució 1102/X, sobre les actuacions 
restrictives dels drets del personal sanitari no facultatiu jubilat
314-03466/11
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones afectades pel 
que determina la Resolució 1102/X, sobre les actuacions restrictives dels drets del per-
sonal sanitari no facultatiu jubilat, en data del 31 de gener de 2016
314-03467/11
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que s’hauria hagut de pagar 
al gener del 2016 en compliment de la lletra c de la Resolució 1102/X, sobre les actua-
cions restrictives dels drets del personal sanitari no facultatiu jubilat
314-03468/11
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals en plantilla de 
les gerències territorials d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut del 2010 al 2015
314-03469/11
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s 146
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la població de referència assignada a 
les gerències territorials d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut del 2010 al 2015
314-03470/11
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes laborals fets 
a les gerències territorials d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut el 2015
314-03471/11
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada mitjana dels contractes la-
borals fets per les gerències territorials d’atenció primària de l’Institut Català de la Sa-
lut el 2015
314-03472/11
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els proveïdors o les empreses respon-
sables de diversos serveis de les gerències territorials d’atenció primària de l’Institut 
Català de la Salut el 2014 i el 2015
314-03473/11
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions fetes a les gerències ter-
ritorials d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut del 2010 al 2015
314-03474/11
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals en plantilla 
del Centre Corporatiu de l’Institut Català de la Salut per titulació i per situació laboral 
del 2010 al 2015
314-03475/11
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals en plan-
tilla dels hospitals de l’Institut Català de la Salut per titulació i per situació laboral del 
2010 al 2015
314-03476/11
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes laborals fets 
als hospitals de l’Institut Català de la Salut el 2015
314-03477/11
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada mitjana dels contractes la-
borals fets als hospitals de l’Institut Català de la Salut el 2015
314-03478/11
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la població de referència assignada als 
hospitals de l’Institut Català de la Salut del 2010 al 2015
314-03479/11
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els proveïdors o les empreses respon-
sables de diversos serveis dels hospitals de l’Institut Català de la Salut el 2014 i el 2015
314-03480/11
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions fetes als hospitals de 
l’Institut Català de la Salut del 2010 al 2015
314-03481/11
Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vacuna contra la malaltia de la llen-
gua blava dels remugants
314-03482/11
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de ramaders que administren 
la vacuna contra la malaltia de la llengua blava dels remugants
314-03483/11
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el caràcter voluntari de la vacuna con-
tra la malaltia de la llengua blava dels remugants
314-03484/11
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC 151



BOPC 73
4 de març de 2016

Taula de contingut 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació o derogació de l’ordre 
ministerial que estableix el caràcter obligatori de la vacuna contra la malaltia de la llen-
gua blava dels remugants
314-03485/11
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les indemnitzacions per a compensar 
els ramaders que perdin animals per la vacunació contra la malaltia de la llengua blava
314-03486/11
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la disponibilitat dels webs dels depar-
taments de la Generalitat en català, castellà i anglès
314-03487/11
Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP C’s 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els adults analfabets
314-03488/11
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP SOC 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un estudi per a identificar 
el nombre real d’adults analfabets
314-03489/11
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP SOC 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes i les polítiques actives 
per a resoldre el problema de l’analfabetisme
314-03490/11
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP SOC 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els llocs on es desenvolupen els pro-
grames per a reduir l’analfabetisme
314-03491/11
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP SOC 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones a les quals es 
presta algun servei per a reduir l’analfabetisme
314-03492/11
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP SOC 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió en programes per a reduir 
l’analfabetisme
314-03493/11
Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP SOC 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les infermeres de l’Institut Català de 
la Salut jubilades abans de l’1 d’abril de 2005 que estan afectades per la reducció del 
complement de la pensió
314-03494/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estalvi que representa la reducció 
del complement de la pensió de les infermeres de l’Institut Català de la Salut jubilades 
abans de l’1 d’abril de 2005
314-03495/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a no pagar íntegrament 
el complement de la pensió a les infermeres de l’Institut Català de la Salut jubilades 
abans de l’1 d’abril de 2005
314-03496/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del trasllat del laboratori de 
l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona, a l’Hospital Santa Caterina, de Salt
314-03497/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP SOC 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nou emplaçament de l’Hospital Doc-
tor Josep Trueta, de Girona
314-03498/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP SOC 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que el trasllat del laboratori de 
l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona, sigui l’inici per a emplaçar aquest hospital a 
l’entorn de l’Hospital Santa Caterina, de Salt
314-03499/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP SOC 157
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’opinió dels professionals amb relació 
al trasllat del laboratori de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona, a l’Hospital Santa 
Caterina, de Salt
314-03500/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP SOC 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de trasllats diaris de mos-
tres que es fan entre l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona, i el laboratori situat a 
l’Hospital Santa Caterina, de Salt
314-03501/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP SOC 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’horari d’obertura del CAP Constantí 
(Tarragonès)
314-03502/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP SOC 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de l’assistència sanitària 
a Constantí (Tarragonès) mentre el centre d’atenció primària del municipi roman tancat
314-03503/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP SOC 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cobertura de les baixes dels profes-
sionals del CAP Constantí (Tarragonès)
314-03504/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP SOC 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que el CAP Constantí (Tarra-
gonès) no ha tingut servei de ginecologia
314-03505/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP SOC 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que el CAP Constantí (Tarra-
gonès) no ha tingut servei d’odontologia
314-03506/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP SOC 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que el CAP Constantí (Tarra-
gonès) no ha tingut servei de pediatria
314-03507/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP SOC 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de seguretat per a fer front 
als problemes de seguretat dels professionals del CAP Constantí (Tarragonès)
314-03508/11
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP SOC 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforçament de la seguretat privada 
al CAP Constantí (Tarragonès)
314-03509/11
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP SOC 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vegades que els Mossos 
d’Esquadra patrullen per la zona del CAP Constantí (Tarragonès)
314-03510/11
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP SOC 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes entre els professionals 
del CAP Constantí (Tarragonès) i les autoritats d’Interior o els Mossos d’Esquadra
314-03511/11
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP SOC 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de construcció d’una es-
cola a Vallmoll (Alt Camp)
314-03512/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a la construcció 
d’una escola a Vallmoll (Alt Camp)
314-03513/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’iniciar el projecte de cons-
trucció d’una escola a Vallmoll (Alt Camp) durant el 2016
314-03514/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC 162
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació d’una partida pressu-
postària per a iniciar les obres d’una escola a Vallmoll (Alt Camp) el 2016
314-03515/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les converses amb l’Ajuntament de 
Vallmoll (Alt Camp) amb relació a les necessitats educatives del municipi
314-03516/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment del caràcter prioritari 
de la construcció d’una escola a Vallmoll (Alt Camp)
314-03517/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tipologia de centres, pel que fa a la 
complexitat, amb què treballa el Departament d’Ensenyament
314-03518/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars d’alta complexitat
314-03519/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a donar su-
port escolar als col·lectius més vulnerables
314-03520/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars d’alta complexitat 
que tenen implantada la sisena hora
314-03521/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars d’alta complexitat 
que tenen servei de suport escolar especial
314-03522/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars d’alta complexitat 
que tenen servei de suport escolar personalitzat
314-03523/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 166

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats per a material es-
colar i llibres
314-03524/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 166

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats per a transport escolar
314-03525/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 166

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte pilot d’implantació de la 
jornada compactada en alguns centres escolars
314-03526/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars que tenen la jor-
nada compactada
314-03527/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars que tenen previst 
d’implantar la jornada compactada
314-03528/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits que han de complir els 
centres escolars per a implantar la jornada compactada
314-03529/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 168

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars amb jornada com-
pactada que tenen servei de menjador
314-03530/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 168
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estalvi per l’aplicació de la jornada 
compactada
314-03531/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 168

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a donar suport escolar 
als col·lectius més vulnerables
314-03532/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de l’Agència Catalana de 
l’Aigua per a aprovar el projecte de neteja dels marges del riu Algars al pas per Arnes
314-03533/11
Formulació: Mireia Boya e Busquet, del GP CUP-CC 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a evitar els 
acomiadaments de l’empresa Covestro
314-03534/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures dutes a terme per a evitar 
els acomiadaments de l’empresa Covestro
314-03535/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que té de la situació de 
l’empresa Covestro
314-03536/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a mantenir 
l’activitat productiva de l’empresa Covestro
314-03537/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures dutes a terme arran de la 
situació de l’empresa Covestro
314-03538/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per al segui-
ment de la situació dels treballadors de l’empresa Covestro
314-03539/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions amb la direcció de l’em-
presa Covestro
314-03540/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els temes i les conclusions de la reunió 
amb l’empresa Covestro del 18 de desembre de 2015
314-03541/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute acumulat i els mesos pendents 
de pagament a les farmàcies de la província de Tarragona en data del 31 de gener de 2016
314-03542/11
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat de demanar aportacions 
del Fons de liquiditat autonòmic per a pagar a les farmàcies el 2016
314-03543/11
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC 173

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria d’un referèndum sobre 
el projecte del complex turístic de BCN World
314-03544/11
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC 173

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències de convocar un re-
ferèndum sobre el projecte del complex turístic de BCN World
314-03545/11
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC 173

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cens del referèndum sobre el pro-
jecte del complex turístic de BCN World
314-03546/11
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC 174
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria de consultes populars 
sobre inversions d’obra pública pendents d’execució
314-03547/11
Formulació: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC 174

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les derivacions de l’atenció d’oftalmo-
logia de l’Hospital de Viladecans
314-03548/11
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP SOC 174

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals de radio-
logia de l’Hospital de Viladecans
314-03549/11
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP SOC 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals d’urgències 
de l’Hospital de Viladecans
314-03550/11
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP SOC 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans humans i materials de 
l’Hospital de Viladecans
314-03551/11
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP SOC 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de personal per a fer endos-
còpies de l’Hospital de Viladecans
314-03552/11
Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP SOC 176

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les vibracions que afecten alguns edi-
ficis situats entre les estacions de Collblanc i la Torrassa de la línia 9 del metro
314-03553/11
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC 176
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la presència 
d’estands de l’exèrcit espanyol al Saló de l’Ensenyament
310-00019/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10, tinguda el 02.03.2016, DSPC-P 11.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el transport 
sanitari
310-00020/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10, tinguda el 02.03.2016, DSPC-P 11.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la indústria
310-00021/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10, tinguda el 02.03.2016, DSPC-P 11.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la Cooperativa de 
Cambrils
310-00022/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10, tinguda el 02.03.2016, DSPC-P 11.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el món local
310-00023/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10, tinguda el 02.03.2016, DSPC-P 11.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els informes que 
conviden treballadors públics a desobeir l’estat de dret
310-00024/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10, tinguda el 02.03.2016, DSPC-P 11.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els criteris per a 
assignar els recursos de les àrees bàsiques de salut
310-00025/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10, tinguda el 02.03.2016, DSPC-P 11.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la posada en 
funcionament del Campus Besòs de la Universitat Politècnica de Catalunya
310-00026/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10, tinguda el 02.03.2016, DSPC-P 11.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la destinació de 
les pintures murals del Reial Monestir de Santa Maria de Sixena
310-00027/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10, tinguda el 02.03.2016, DSPC-P 11.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre el benefici per als catalans de les principals actuacions del Govern, 
el canvi de denominació del Departament d’Afers Exteriors, Relacions 
Institucionals i Transparència i de l’Institut d’Estudis Autonòmics
317-00013/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10, tinguda el 02.03.2016, DSPC-P 11.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre el deute a curt termini de la Generalitat i les repercussions en el 
projecte de llei de pressupostos
317-00014/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10, tinguda el 02.03.2016, DSPC-P 11.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la defensa d’una alternativa de govern d’esquerres que es 
comprometi amb un referèndum sobre la independència
317-00015/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10, tinguda el 02.03.2016, DSPC-P 11.



BOPC 73
4 de març de 2016

1.25.15. Preguntes per escrit 27 

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la visita del president d’Aragó a Catalunya amb relació als esforços 
de cooperació, col·laboració territorial i econòmica, diàleg cultural i pacte
317-00016/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10, tinguda el 02.03.2016, DSPC-P 11.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre el seu posicionament amb relació a la creació de ponències 
conjuntes per a la redacció de les proposicions de llei integral de protecció 
social catalana, de règim jurídic català i de l’Administració tributària 
catalana
317-00017/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10, tinguda el 02.03.2016, DSPC-P 11.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre el contingut de l’acord que es debat en la sessió d’investidura al 
Congrés dels Diputats
317-00018/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 10, tinguda el 02.03.2016, DSPC-P 11.

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals 
no s’han fet les avaluacions de diagnòstic per a l’organització i el 
funcionament dels centres educatius
314-00538/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00538/11 us informo del 
següent:

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE) ha estat derogada per la Llei 
orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE).  
I els Decrets 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenya-
ments de l’educació primària, i 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordena-
ció dels ensenyaments de l’educació secundaria obligatòria, han estat derogats pels De-
crets 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària i 
187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació de l’educació secundària obligatòria, respectiva-
ment.

La Resolució de 19 de juny de 2015, per la qual s’aproven els documents per a l’or-
ganització i la gestió dels centres per a la gestió dels centres per al curs 2015-2016, es-
tableix el següent:



BOPC 73
4 de març de 2016

1.25.15. Preguntes per escrit 28

«Les avaluacions externes dels centres educatius
El Consell Superior d’Avaluació duu a terme una prova d’avaluació externa als 

alumnes de 6è curs d’educació primària i de 4t curs d’ESO. Aquesta prova és una activi-
tat educativa i, com a tal, té caràcter obligatori, atès que està configurada com un deure 
dels alumnes, d’acord amb l’article 22.1.b de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educa-
ció. Tots els alumnes que cursen aquests nivells educatius, excepte aquells que siguin 
declarats exempts segons la convocatòria de la prova, tenen l’obligació de fer-la.

Aquestes proves mesuren el grau d’assoliment de les competències bàsiques de cada 
alumne en acabar aquestes etapes educatives; tenen caràcter formatiu i orientador.»

I la Resolució ENS/2484/2015, de 29 d’octubre, per la qual s’aproven les directrius 
per a la realització de la prova d’avaluació de quart curs de l’educació secundària obli-
gatòria i es convoca la prova per al curs 2015-2016, estableix el següent:

«L’article 186.1.b de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, de l’educació, disposa que l’ava-
luació dels rendiments educatius ha de comprendre les avaluacions de diagnòstic de les 
competències bàsiques assolides pels alumnes i, pel que fa als resultats de l’alumnat, 
l’article 183.2 de la Llei estableix que l’avaluació afecta tots els centres i serveis del sis-
tema educatiu.

Segons el Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’edu-
cació secundària obligatòria, el Departament d’Ensenyament avalua les competències i 
coneixements bàsics que ha d’haver adquirit l’alumnat al final de l’educació secundària 
obligatòria mitjançant una prova d’avaluació de quart d’educació secundària obligatòria 
que té caràcter informatiu, formatiu i orientador per a l’alumnat, les famílies i els cen-
tres.»

A la pàgina web del Portal de centre del Departament d’Ensenyament i a la pàgina 
web del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu es pot trobar la informació 
corresponent a les tres proves d’avaluació censals centrades en les competències bàsi-
ques del currículum que realitza el Departament d’Ensenyament:

«Calendari d’avaluacions censals
El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu organitza cada any les proves 

d’avaluació diagnòstica i les proves d’avaluació de final d’etapa.
Les proves d’avaluació diagnòstica avaluen l’assoliment de la competència comuni-

cativa lingüística i de la competència matemàtica al final del tercer curs d’educació pri-
mària. Les proves d’avaluació de final d’etapa avaluen les competències i coneixements 
bàsics que han d’haver adquirit els alumnes al final de l’educació primària i al final de 
l’educació secundària obligatòria.

El calendari d’aplicació de les proves d’avaluació corresponents al curs 2015-2016 
és el següent: 

Prova Dates

Avaluació de quart d’ESO 16 i 17 de febrer de 2016

Avaluació diagnòstica d’educació primària (tercer curs) del 18 al 30 d’abril de 2016

Avaluació de sisè d’educació primària 4 i 5 de maig de 2016»

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
reduir les taxes universitàries
314-00547/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10851 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00547/11, us informo 
del següent:

El Govern preveu que el preu de les matrícules que paguen els estudiants i les estu-
diants de les universitats públiques catalanes es pugui reduir en el moment que les fi-
nances de la Generalitat permetin que la Llei de pressupostos, que aprova anualment el 
Parlament de Catalunya, contempli un increment de la transferència a les universitats 
que compensi l’impacte en el seu finançament, d’acord amb el que estableix la disposi-
ció addicional dinovena de la Llei Orgànica d’Universitats.

En qualsevol cas, cal remarcar que l’objectiu principal del Govern és que cap perso-
na quedi exclosa de l’ensenyament universitari per motius econòmics i, per aquest mo-
tiu, la política universitària de la Generalitat és una política de beques vinculades a la 
renda.

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació dels 
programes per a la inserció dels joves al món laboral
314-00548/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11218 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00548/11 us informo 
del següent:

El Departament d’Ensenyament impulsa cada any l’estudi d’inserció dels ensenya-
ments professionals, amb l’objectiu de conèixer les dades d’inserció de les persones gra-
duades en formació professional inicial, ensenyaments esportius, ensenyaments d’arts 
plàstiques i disseny, programes de qualificació professional inicial i ensenyaments ar-
tístics superiors.

L’estudi elaborat a finals de l’any 2015 dels alumnes del curs escolar 2013-2014 re-
flexa que el 32,89% dels graduats treballen en exclusiva i, que el 13,69% compaginen 
feina i estudis, de manera que la inserció laboral 2015 dels graduats en ensenyaments 
professionals és del 46,58%.

El col·lectiu que opta per continuar ampliant la seva formació representa el 53,42% 
del total, i correspon als alumnes que estudien i als alumnes que estudien i treballen. El 
14,00% dels graduats, en el moment de l’enquesta, es troben en la recerca de feina.

Les dades mostren que s’ha produït un increment del 5,12% en la inserció laboral. El 
53,11% de graduats opta per seguir estudiant, mentre que un 14,00% busca feina, això 
representa un 1,66% menys que l’estudi anterior. La continuïtat formativa, doncs, ha 
disminuit però en una magnitud clarament inferior a l’increment de la inserció laboral.

També us informo que el Departament d’Ensenyament i el Departament d’Empresa 
i Ocupació van elaborar un anàlisi longitudinal de la inserció laboral de la formació 
professional inicial, amb l’objectiu d’obtenir el coneixement i l’avaluació de la inserció 
laboral dels alumnes de formació professional inicial, tant per poder estimar les neces-
sitats del mercat laboral com per adequar encara més els programes de formació profes-
sional a aquestes necessitats.
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Es tracta doncs d’un estudi complementari a l’anterior, on s’observa que de cada 100 
alumnes que han finalitzat formació professional inicial en el curs acadèmic 2010-2011, 
i s’han titulat, 67 s’han inserit en el mercat laboral.

Aquest estudi inclou un apartat d’anàlisi de la inserció laboral per edats, on es pot 
observar que la inserció laboral dels joves menors de 20 anys, en el període comprés 
dins el primer any des del trimestre de finalització dels estudis és del 49.89%, i la inser-
ció laboral dels joves d’entre 20 i 24 anys, després de finalitzar formació professional 
inicial és del 70.40%. Dades extretes dels alumnes que van finalitzar els seus estudis 
l’any 2011.

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la venda il·legal de 
productes a la via pública
314-00549/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10980 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00549/11, us informo 
del següent:

El nombre de fets delictius relacionats amb la protecció de la propietat industrial i 
intel·lectual instruïts per la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) en 
els darrers anys han estat els següents: 

Tipus fet 2011 2012 2013 2014 2015*

Delictes contra la propietat intel·lectual 39 23 18 80 48

Delictes contra la propietat industrial 62 73 85 98 209

Faltes contra la propietat intel·lectual 332 256 176 72 43

Faltes contra la propietat industrial 391 425 492 372 234

Total 824 777 771 622 534

* Gener-novembre 2015.

El nombre de detencions relacionades amb delictes contra la propietat intel·lectual i 
industrial han estat les següents: 

Tipus 2011 2012 2013 2014 2015*

Delictes contra la propietat intel·lectual 23 14 10 2 6

Delictes contra la propietat industrial 29 44 24 26 62

Faltes contra la propietat intel·lectual 57 37 15 7 5

Faltes contra la propietat industrial 125 147 151 99 46

Total 234 242 200 134 119

* Gener-novembre 2015.

Des de la PG-ME es combinaran actuacions en l’àmbit de la investigació de delictes, 
la prevenció en l’àmbit de la seguretat ciutadana, el suport a les policies locals i el con-
trol de les principals vies que utilitzen per desplaçar-se els venedors il·legals

També cal destacar la creació del dispositiu Top Manta. Aquest dispositiu específic 
per lluitar contra la venda il·legal de productes a la via pública ha permès sistematitzar 
la recollida de la informació per a la seva posterior anàlisi i impulsar les investigacions 
criminals per detectar punts d’origen i canals de distribució dels productes falsificats o 
d’imitació, així com desmantellar les organitzacions criminals.

En l’àmbit de la prevenció, la PG-ME, en col·laboració amb els ajuntaments que més 
patien els efectes del top manta, va abordar aquest fenomen mitjançant la col·laboració 
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i participació en diverses campanyes de sensibilització adreçades als possibles compra-
dors, per tal de conscienciar i canviar les actituds que afavoreixen aquesta activitat, com 
l’anomenada «Estirem la manta», realitzada per la Generalitat de Catalunya i la Confe-
deració de Comerciants de Catalunya.

Des de la perspectiva del comerç, el «top manta» es valora com greument perjudicial  
per al sector, amb especial incidència per als marxants que desenvolupen la seva acti-
vitat legal i reglada de venda ambulant a la via pública en els mercats setmanals dels 
municipis. Els marxants han de complir els requisits establerts per les ordenances cor-
responents i concursar per optar a l’adjudicació de noves parades, d’acord amb el que 
disposa la Directiva 2006/123/CE, relativa als serveis en el mercat interior.

Algunes de les darreres accions dutes a terme en aquest àmbit són les següents:
– Mitjançant l’article 71 de la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’acti-

vitat econòmica, es va incorporar un nou tipus infractor a l’article 45 del Decret legisla-
tiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior. Aquest nou tipus possibilita sancionar, 
a més dels responsables directes de la infracció, les persones que hi participen, les per-
sones que contribueixen a cometre-la o les persones que en faciliten la comissió; també, 
fins i tot, les persones que adquireixen els béns o serveis oferts en aquestes condicions.

– La Direcció General de Comerç ha confegit tríptics i cartells informatius en diver-
sos idiomes per tal de sensibilitzar els ciutadans sobre els perjudicis econòmics i socials 
que comporta la venda il·legal al carrer. Aquests tríptics i cartells han estat distribuïts 
mitjançant els ajuntaments i les associacions de comerciants.

– Pel que fa a la venda no sedentària legal que desenvolupen els marxants, des de 
la Direcció General de Comerç s’ha elaborat i impulsat el Decret 162/2015, de 14 de 
juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants. L’objectiu d’aquesta norma és 
dignificar el sector, posar en valor el factor de dinamització econòmica que aporten els 
mercats de marxants en els municipis on es desenvolupen i establir uns paràmetres que 
aportin seguretat jurídica, tant als ajuntaments, com als marxants.

D’altra banda, l’Agència Catalana del Consum, tot i no ser competent en el control 
de la venda irregular a la via pública, actua de manera coordinada i col·labora amb qual-
sevol administració pública amb competències en matèria de consum que els ho demani 
per a acomplir l’activitat d’inspecció i control per raó de la matèria.

La coordinació amb altres cossos de policia, en l’àmbit de la lluita contra la venda il-
legal a la via pública, és essencial i s’articula a través de les Juntes Locals de Seguretat, 
òrgan col·legiat de col·laboració i coordinació dels diversos cossos de policia.

El dia 1 de setembre de 2015 es va reunir la Mesa de Coordinació Operativa de Bar-
celona amb la representació de la PG-ME, la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) i la 
Policia Portuària, per coordinar diferents actuacions de suport al cos de Policia Portuà-
ria en les zones de la seva competència.

En el mateix sentit, esmentar que el 6 de novembre del 2015 va tenir lloc una reunió 
entre el Comissionat de Seguretat de la GUB, els representants del Port de Barcelona i 
la Direcció General de la Policia, en què es va acordar desenvolupar una acció conjunta 
dels tres cossos policials per a eradicar la venda il·lícita en la zona portuària i les seves 
rodalies, on aquesta activitat era especialment intensa.

La valoració del dispositiu és positiva, ja que ha impedit que es continués produint 
aquesta activitat il·lícita en aquesta àrea, però, paral·lelament, s’ha detectat un desplaça-
ment de l’activitat a altres zones de la ciutat.

Com s’ha dit, el fenomen del top manta requereix una actuació transversal de tots 
els actors i aquesta és la línia en què treballa i continuarà treballant la Direcció Gene-
ral de la Policia. La col·laboració i la coordinació amb al resta de cossos de seguretat és 
essencial per combatre aquesta pràctica, per aquest motiu, el fet s’aborda tant a les Jun-
tes Locals de Seguretat com a les Meses de Coordinació Operativa d’aquells municipis 
amb incidència d’aquesta activitat, en el sí de les quals es decideixen accions conjuntes 
per abordar el fenomen amb una visió global.

Barcelona, 22 de febrer de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions per a fer front 
als problemes de tresoreria de parcs científics i tecnològics
314-00550/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10852 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00550/11, us informo 
del següent:

El control de la tresoreria dels parcs científics i tecnològics no escau al Govern. 
L’únic parc que consolida el seu pressupost amb de la Generalitat és el Parc de Recerca 
Biomèdica de Barcelona (PRBB), al qual la Generalitat fa aportacions i vetlla pel com-
pliment dels pagaments.

Els parcs científics i tecnològics que ho han considerat necessari han elaborat els 
seus propis plans de viabilitat per reduir el seu endeutament, els quals han presentat als 
seus òrgans de govern per a la seva aprovació.

El Departament d’Economia i Coneixement, a través de la Secretaria d’Universitats 
i Recerca, ha acompanyat als parcs que així ho han demanat en el procés de presentació 
i defensa dels seus plans de viabilitat i presentació de les moratòries pertinents davant 
del Ministeri d’Economia i Competitivitat.

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la regulació de la segona 
activitat per als mossos d’esquadra amb alguna discapacitat
314-00559/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10981 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00559/11, us informo 
del següent:

La normativa que ha de regular la situació de la segona activitat dels funcionaris del 
cos de Mossos d’Esquadra declarats en incapacitat permanent és un compromís legis-
latiu que van adquirir tots els Grups Parlamentaris la passada legislatura quan varen 
presentar una Proposició de llei, que com a conseqüència del finiment de la legislatura 
va decaure, adquirint el compromís de tornar-la a tramitar durant la present legislatura.

La necessitat que s’afronti aquesta regulació es compartida pel Govern i, per aquest 
motiu, s’ha demanat ja dictamen de l’esmentada Proposició de llei a la Comissió Jurí-
dica Assessora, que és l’òrgan consultiu i jurídic del Govern, per tal que analitzi el seu 
contingut i la seva plena adequació jurídica.

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la regulació de la segona 
activitat i de la prejubilació dels mossos d’esquadra
314-00560/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10982 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00560/11, us informo 
del següent:

La normativa que ha de regular la situació de la segona activitat dels funcionaris del 
cos de Mossos d’Esquadra declarats en incapacitat permanent és un compromís legis-
latiu que van adquirir tots els Grups Parlamentaris la passada legislatura quan varen 
presentar una Proposició de llei, que com a conseqüència del finiment de la legislatura 
va decaure, adquirint el compromís de tornar-la a tramitar durant la present legislatura.

La necessitat que s’afronti aquesta regulació es compartida pel Govern i, per aquest 
motiu, s’ha demanat ja dictamen de l’esmentada Proposició de llei a la Comissió Jurí-
dica Assessora, que és l’òrgan consultiu i jurídic del Govern, per tal que analitzi el seu 
contingut i la seva plena adequació jurídica.

Pel que fa a la prejubilació, el mes de juny de 2015 el Departament d’Interior va de-
manar a la Secretaria d’Estat i Seguretat Social del Ministeri de Treball i Seguretat So-
cial iniciar la tramitació del procediment general previst al Reial Decret 1698/2011, de 
18 de novembre, en ordre a l’establir coeficients reductors per a rebaixar l’edat de jubila-
ció dels funcionaris membres del cos de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esqua-
dra. En els mesos següents s’ha facilitat a la Secretaria d’Estat la informació necessària 
i tota la documentació que ha estat requerida per tramitar aquest procediment.

Barcelona, 22 de febrer de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les certificacions 
d’eficiència energètica dels edificis
314-00562/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10853 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00562/11, us informo 
del següent:

El volum de certificacions d’eficiència energètica en edificis existents que s’han re-
gistrat a Catalunya fins el 31 de desembre de 2015 és de 487.327. En el document annex 
s’hi adjunta el seu desglossament trimestral.

Des de l’entrada en vigor del Reial decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el 
procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis, s’han rea-
litzat 1.924 inspeccions per comprovar l’ajust de les certificacions efectuades al proce-
diment de certificació i s’han obert 2 expedients sancionadors a tècnics certificadors per 
no ajustar-se a l’esmentat procediment.

Pel que fa a l’etiqueta d’eficiència energètica, les actuacions de la Inspecció de ser-
veis de l’Agència Catalana del Consum es porten a terme en els agents que intervenen 
en la compra venda i lloguer d’habitatges (no es controlen els lloguers o vendes entre 
particulars ni aquells que afecten a locals comercials).

D’acord amb allò establert a l’article 12 del Reial decret 235/2013 l’etiqueta s’ha 
d’incloure en tota oferta, promoció o publicitat per a la venda o el lloguer d’edificis.

Això implica que la publicitat en fulletons, documents d’invitació a comprar i car-
tells dels establiments oberts al públic dels agents immobiliaris o, fins i tot, les pàgines 



BOPC 73
4 de març de 2016

1.25.15. Preguntes per escrit 34

web (pròpies o portals), han d’informar del valor corresponent de l’etiqueta, d’acord 
amb allò establert al certificat de l’habitatge en qüestió i segons el model establert a la 
norma.

En tota inspecció de l’activitat d’un agent immobiliari, la Inspecció de consum de 
l’Agència Catalana del Consum controla la inscripció al Registre d’Agents Immobilia-
ris de Catalunya AICAT segons el Decret 12/2010, pel qual es regulen els requisits per 
exercir l’activitat d’agent immobiliari i es crea el Registre d’Agents Immobiliaris de Ca-
talunya i també verifica els requisits aplicables a les relacions de consum en general pel 
que fa a la informació i la documentació al consumidor i els requisits particulars de la 
intermediació immobiliària, segons la Llei 22/2010 del Codi de Consum de Catalunya i 
la Llei 18/2007 del Dret a l’habitatge. Igualment, en aquestes inspeccions es comprova 
que els habitatges posats a la venda o en lloguer informin de l’etiqueta d’eficiència ener-
gètica com un requisit d’informació preceptiu establert a la normativa de protecció de 
les persones consumidores.

Quant als expedients sancionadors, en primer lloc, cal matisar que l’Agència Catala-
na del Consum només pot sancionar als intermediaris immobiliaris, no als particulars.

El Servei de Normativa i Procediment de l’Agència Catalana del Consum han obert 
expedients administratius sancionadors als intermediaris immobiliaris que no incloïen 
la informació de l’etiqueta energètica en els pisos que anunciaven. Se’ls ha imputat el 
càrrec i la tipificació següents:

Càrrec: incomplir, en relació amb la protecció de la persona consumidora, les nor-
mes relatives a la documentació, la informació o els registres establerts obligatòriament 
per al règim i el funcionament adequats de l’establiment, l’empresa, la instal·lació o el 
servei, atès que no inclou l’etiqueta d’eficiència energètica dels pisos anunciats.

Tipificació: infracció administrativa tipificada en l’article 331-4.e) de la Llei 22/2010, 
de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, en relació amb l’article 12.2 del Reial 
decret 235/2013, de 5 d’abril, pel que s’aprova el procediment bàsic per la certificació de 
l’eficiència energètica dels edificis. Aquesta infracció es qualifica com a lleu en concór-
rer la circumstància de l’article 332-2.1 de la Llei 22/2010.

Així, s’han obert 42 expedients sancionadors: 5, el 2014; 34, el 2015 i 3, el 2016 (el 
sistema informàtic no permet el desglossament trimestral).

Amb relació a les campanyes i les actuacions de sensibilització de la ciutadania i de 
formació dels professionals, s’han fet les actuacions següents:

2013
– Publicació del document informatiu sobre el tràmit de la certificació energètica 

d’edificis a la web de l’Institut Català d’Energia.
– Publicació d’un fulletó informatiu sobre com obtenir el certificat d’eficiència ener-

gètica dels edificis existents, realitzat de forma conjunta amb els col·legis professionals 
d’arquitectes, aparelladors, enginyers industrials i enginyers tècnics industrials.

2014
– Divulgació sobre la certificació energètica d’edificis mitjançant una càpsula comu-

nicativa del canal 012 de la Generalitat de Catalunya.
– Publicació d’un document de resum relatiu a la certificació energètica d’edificis.
– Publicació d’una infografia, actualitzada semestralment, on es mostren de mane-

ra visual les dades més rellevants de la certificació energètica d’edificis de Catalunya: 
l’evolució dels certificats segons la seva qualificació, dividit per províncies, per consum 
d’energia primària, per emissions de CO

2
 i també per normativa. Primera publicació.

– Col·lecció de fulletons divulgatius adreçats a la ciutadania: La certificació d’efi-
ciència energètica d’edificis. Un element clau a l’hora de comprar o llogar un immoble. 
Publicació de l’informe de seguiment dels primers 100.000 certificats d’eficiència ener-
gètica dels edificis.

– Jornada organitzada conjuntament amb la Fundación La Casa que Ahorra per pre-
sentar els diferents programes vigents per fomentar la rehabilitació energètica dels ha-
bitatges i les diferents mesures d’eficiència energètica que es poden aplicar als edificis 
(Barcelona).

– Primera edició de la Setmana de la Rehabilitació, amb l’organització de dues jor-
nades tècniques sobre l’anàlisi del registre català de la certificació d’eficiència energèti-
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ca als edificis i sobre polítiques d’eficiència energètica a Catalunya, organitzada conjun-
tament amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (Barcelona).

– Dues edicions del Curs avançat de CE3X al Parc tecnològic Barcelona Nord (Bar-
celona).

– Sessió de formació al CECAM-Centre d’Estudis de la Construcció i Anàlisi de 
Materials (Celrà).

– Curs per aprofundir en el coneixement del programa de qualificació energètica 
CE3X i resoldre els dubtes que els tècnics certificadors tinguin o hagin tingut durant la 
seva experiència certificant edificis existents. Va dirigit a tots els tècnics habilitats per 
realitzar la certificació energètica d’edificis existents amb coneixements del programa 
CE3X (Barcelona).

2015
– 7a Conferència Espanyola Passivhaus.
– Setmana de la rehabilitació energètica: valoració tècnica i econòmica amb les 

eines de simulació energètica d’edificis.
– Auditori gremi de constructors d’obres de Barcelona: solucions tècniques per a re-

habilitació energètica de façanes.
– Workflow de rehabilitació energètica. La protecció solar en edificis terciaris i 

d’habitatges.
– Aplicació de mesures d’eficiència energètica per a la rehabilitació del sector resi-

dencial a Catalunya.
– Jornada tècnica a Beyond Building (Construmat).
– Foro Aurhea Barcelona sobre certificació energètica d’edificis i rehabilitació.
– Taula rodona de rehabilitació energètica d’edificis.
– Curs homologat nivell 200 per GBCe sobre arquitectura sostenible.
– Curs d’instal·lació de finestres eficients energèticament.

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de control 
del repartiment de tasques domèstiques
314-00569/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10790 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 escrita, amb Número de Tramitació: 314-
00569/11 us trameto, en document annex, la informació facilitada per l’Institut Català 
de les Dones.

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex
Des de l’Institut Català de les Dones, s’està tramitant el desplegament de la llei 

17/2015 i els recursos necessaris pel seu desplegament. Entre les principals accions 
d’acord amb el que estableix la llei es preveu estimacions del treball doméstic. En aquest 
sentit un cop obtingudes les estimacions s’informarà i es donarà a conèixer a traves dels 
mecanismes que estableix la llei de transparència.

L’Institut Català de les Dones impulsarà les mesures que preveu la Llei 17/2015, del 
21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes en aquest àmbit. En concret: 



BOPC 73
4 de març de 2016

1.25.15. Preguntes per escrit 36

Article 31. Valor econòmic del treball domèstic i de cura de persones: 
1. La Generalitat ha de fer, periòdicament, estimacions del valor econòmic del tre-

ball domèstic i de cura d’infants i de persones grans o dependents fet a Catalunya, i ha 
d’informar la societat catalana sobre el resultat d’aquestes estimacions per a donar-ne a 
conèixer la importància econòmica i social.

2. Les administracions públiques han de tenir en compte les dades sobre el valor 
econòmic del treball domèstic i de cura de persones en el disseny de les polítiques eco-
nòmiques i socials.

Article 46. Accions sobre els usos del temps: 
En aplicació dels principis segon i quart de l’article 3, l’Administració competent ha 

de dur a terme les accions següents: 
a) Analitzar les desigualtats i les diferències existents entre dones i homes en els 

usos del temps i aplicar polítiques que tinguin en compte de manera integral la percep-
ció i la visió del temps segons els diversos àmbits quotidians i permetin implantar hora-
ris de treball més personalitzats i flexibles.

b) Impulsar l’equilibri en la valoració i la distribució del temps dedicat al treball de 
mercat i al treball domèstic i de cura de persones tenint en compte el temps personal i el 
cicle de vida, i aplicar polítiques actives de sensibilització, coresponsabilitat, conscien-
ciació i capacitació destinades als homes.

c) Implantar polítiques actives i de sensibilització que reconeguin la importància del 
treball domèstic i de cura de persones per a la sostenibilitat de la vida quotidiana, que 
en posin de manifest el valor social i econòmic, que afirmin la necessitat d’assumir-les 
amb coresponsabilitat entre dones i homes i que contribueixin a la socialització del tre-
ball de cura de persones.

d) Elaborar programes de suport per a incentivar bones pràctiques en matèria de 
gestió del temps de treball i d’impuls del teletreball, amb l’objectiu de facilitar a totes 
les organitzacions, dins de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei i amb especial atenció a les 
petites i mitjanes empreses, la conciliació de la vida personal,familiar i laboral.

e) Promoure mesures de conciliació de la vida personal i laboral en les activitats de 
formació professional inicial i formació professional per a l’ocupació, i també d’inserció 
laboral, destinades a la millora de l’ocupabilitat de les persones, especialment de les do-
nes. En aquest sentit: 

1r. Els centres i les entitats que imparteixen activitats formatives han de procurar 
d’adequar l’emplaçament i els horaris a les necessitats de conciliació de la vida perso-
nal, familiar i formativa dels alumnes.

2n. L’Administració pública competent ha de promoure la realització de programes 
de formació per mitjà de les noves tecnologies, a fi d’evitar desplaçaments i permetre 
l’organització flexible del temps de formació.

f) Acompanyar els ens locals, les empreses i els organismes del seu àmbit compe-
tencial en la implantació de plans i mesures que contribueixin a millorar l’equilibri en 
l’ús del temps.

Teresa M. Pitarch i Albós, presidenta

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entrada en funcionament 
de les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell (Vallès 
Occidental) que estan en obres i la freqüència de pas de trens prevista
314-00575/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10467 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00575/11 us informo del 
següent:
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Es preveu que les estacions de Ferrocarrils (FGC) actualment en obres entrin en 
funcionament quan aquestes finalitzin al llarg d’aquest any 2016.

Coincidint amb la data de posada en servei de les noves estacions del perllongament 
d’FGC a Sabadell, el servei d’FGC s’adaptarà per tal que els trens que actualment inicien  
i finalitzen el seu recorregut a Sabadell Rambla, ho facin des de la nova estació capça-
lera de la línia.

Així mateix, el futur servei permetrà, a partir de la posada en servei de les noves 
estacions, recuperar l’oferta de 6 trens per hora, és a dir, una freqüència d’un tren cada 
minuts en direcció a Barcelona.

Barcelona, 22 de febrer de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de l’Institut 
de Can Llong, a Sabadell (Vallès Occidental)
314-00578/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11219 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00578/11 us informo del 
següent:

El Departament d’Ensenyament té previst en la planificació de construccions es-
colars la construcció d’un institut al barri de Can Llong de Sabadell. L’execució de les 
obres es durà a terme quan la priorització en la planificació i la disponibilitat pressupos-
tària ho permetin.

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del projecte de la 
línia de molt alta tensió
314-00580/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10854 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00580/11, us informo 
del següent:

La interconnexió elèctrica Espanya-França, mitjançant la infraestructura de trans-
port d’energia formada per la línia elèctrica subterrània Santa Llogaia-Frontera fran-
cesa, a ±320 kV en corrent continu, i les corresponents estacions de conversió de cor-
rent altern (400 kV) a corrent continu (±320 kV), es va inaugurar el 20 de febrer de 2015 
i es troba en fase d’explotació comercial des del 5 d’octubre de 2015.

Aquesta interconnexió redunda l’alimentació elèctrica de les comarques gironines, 
alimentades pels trams de la xarxa de 400 kV Sentmenat-Vic-Bescanó (inaugurat el 
maig de 2011 i plenament operatiu) i pel Bescanó-Santa Llogaia (posat en servei el no-
vembre de 2014 i plenament operatiu).

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte BCN World
314-00582/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10552 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00582/11 us informo 
del següent:

El projecte no té una denominació o marca comercial concreta. BCN World és una 
marca comercial d’un inversor privat que ja no forma part del projecte a desenvolupar 
en el Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou.

Pel que fa a la situació del projecte, la Llei 6/2014, del 10 de juny, de modificació 
de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de 
normes en matèria de tributació, comerç i joc, es va aprovar a l’efecte d’impulsar l’ofer-
ta turística a Catalunya i afavorir, en l’àmbit del centre recreatiu turístic de Vila-seca i 
Salou, nous projectes d’inversió que s’adaptin a les noves demandes del mercat turístic. 
A tal efecte, resultava necessari introduir les modificacions pertinents per a ampliar les 
activitats permeses en el centre esmentat. Aquestes modificacions es concreten, fona-
mentalment, en el fet de facilitar la implantació de noves activitats relacionades amb el 
turisme de negocis, congressos, convencions, comerç i activitats de joc i apostes, la qual 
cosa requereix l’adaptació de la normativa reguladora d’aquestes activitats i llur tributa-
ció, i les adaptacions i disposicions urbanístiques i de comerç pertinents.

La mateixa Llei, en el seu article 4 disposa que les autoritzacions per a la instal·lació 
i l’explotació de casinos situats en un centre recreatiu turístic s’han de concedir per mit-
jà de concurs públic, regulat pel que disposa aquesta llei i, en allò que no s’hi oposi, per 
la normativa en matèria de joc.

Així, el 13 de juny de 2014, es va publicar la Resolució ECO/1345/2014, de 12 de 
juny, la qual va suposar la Resolució d’inici del concurs i que va tenir per objecte acre-
ditar que els sol·licitants complien els requisits per participar-hi, la solvència tècnica en 
matèria de gestió de joc, i la solvència econòmica financera. Com a resultat d’aquesta 
Resolució es van preseleccionar 4 empreses.

El 27 de novembre es va publicar la Resolució ECO/2633/2014, de 24 de novembre, 
per la qual s’aprovava el llistat de sol·licitants admesos i el nombre màxim d’autoritzacions  
a què podia optar cada sol·licitant. La llista constava de quatre sol·licitants admesos: 
Peralada, Melco, Melco amb Veremonte i Veremonte amb Hard Rock.

Cadascun d’aquests sol·licitants podia optar a una autorització en virtut de la Resolu-
ció ECO/1345/2014, de 12 de juny.

En data de 10 de setembre de 2015, es va publicar la Resolució ECO/1982/2015, de 
7 de setembre, per la qual s’aprovaven les bases i s’obria la convocatòria del concurs pú-
blic per obtenir fins a un màxim de quatre autoritzacions per a la instal·lació i l’explota-
ció de casinos de joc en el centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou, entre els sol·lici-
tants admesos, d’acord amb la Resolució ECO/2633/2014, de 24 de novembre.

Aquesta Resolució no produirà efectes fins l’endemà de la publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya del Pla director urbanístic per a la reordenació de l’àm-
bit del centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou aprovat definitivament.

El Pla Director Urbanístic per a la reordenació de l’àmbit del centre recreatiu turístic 
de Vila-seca i Salou es troba aprovat inicialment, per regular l’àmbit del CRT: edifica-
bilitat i usos.

El Govern treballarà per garantir que el projecte del CRT es pugui reformular des 
del consens i sigui el millor per a l’economia catalana. El futur projecte haurà de ser de 
qualitat, responsable, sostenible i de caràcter familiar i compatible amb l’oferta que hi 
ha actualment al Camp de Tarragona –Port Aventura i el futur Ferrari Land.

Barcelona, 22 de febrer de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació del 
Projecte de llei de regulació de l’activitat del comerç, els serveis i les fires
314-00583/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10855 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00583/11 us informo del 
següent:

El primer text de la Llei de Comerç, Serveis i Fires va ser presentat al Consell As-
sessor en matèria de comerç el 18 de setembre de 2014. A partir d’aquell moment se’n 
va iniciar la tramitació interna que va finalitzar el mes de febrer de 2015. Amb posterio-
ritat, el 16 de febrer del 2015 es va publicar al DOGC l’edicte d’inici de la informació 
pública, un tràmit que ha resultat complex atesa l’extensió i la densitat del text. El tràmit 
d’informació pública ha estat completat en tots els seus extrems durant el primer semes-
tre de 2015 i, per tant, ja està finalitzat.

En aquesta nova legislatura, la intenció és aprofitar els treballs ja fets per accele-
rar-ne la seva aprovació per part del Govern.

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients oberts de 
multes lingüístiques als comerços
314-00584/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10856 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00584/11 us informo 
del següent:

No s’ha tancat cap expedient sancionador incoat per vulneració dels drets lingüístics 
en virtut de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.

Pel que fa als expedients sancionadors amb resolució ferma en relació amb la vul-
neració dels drets lingüístics graduats d’acord amb la Llei 3/1993, de 5 de març, de 
l’Estatut del consumidor, s’han anul·lat les resolucions i s’ha tornat l’import sempre que 
l’infractor sancionat hagués interposat recurs extraordinari de revisió (article 118 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú) en un termini de 3 mesos des de la fermesa de la 
Sentència del Tribunal Constitucional.

Per raons de seguretat jurídica es van inadmetre tots els recursos extraordinaris de 
revisió interposats fora del termini esmentat (article 118.2 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre). L’import retornat ha estat de 81.742,61€.

Finalment, la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 no desvirtua ni impe-
deix l’aplicació dels articles 128-1 i 211-5 de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi 
de consum de Catalunya, els quals malgrat estar impugnats davant del Tribunal Consti-
tucional, són plenament vigents fins que aquest òrgan no es pronunciï.

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades 
per a evitar la disminució de les inversions estrangeres
314-00585/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10857 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00585/11 us informo del 
següent:

El darrer any, la inversió estrangera a Catalunya mostra una dinàmica positiva as-
cendent. El Govern, per mitjà d’ACCIÓ, porta a terme accions per atraure i mantenir 
inversions estrangeres a Catalunya. Per una banda, amb serveis per a empreses inter-
nacionals que estiguin considerant Catalunya com un lloc per invertir a Europa i, per 
l’altra, amb serveis d’expansió i per a nous projectes d’empreses estrangeres que ja es-
tan establerts a Catalunya. Així, ACCIÓ acompanya l’inversor estranger amb serveis a 
mida que maximitzen les possibilitats d’èxit de la inversió. I, addicionalment, compta 
amb una línia d’ajuts específica per a inversions d’alt impacte, que lany 2015 ha suposat 
un rècord en termes de grans projectes sol·licitants.

Catalunya és un dels territoris europeus més atractius per als inversors estrangers, 
tal i com demostren diverses fonts, tant estatals, com internacionals. Actualment hi 
ha més de 6.400 empreses estrangeres establertes al país, la qual cosa representa el 
44,5% del total d’empreses estrangeres establertes a l’Estat. Aquest percentatge és es-
pecialment significatiu en el cas d’empreses de determinats països, com els Estats Units 
(92,2% del total), Japó (80,0%) o Itàlia (73,7%), per exemple.

Segons dades del Ministeri d’Economia i Competitivitat, la inversió bruta estrange-
ra productiva a Catalunya en el període gener-setembre de 2015 assoleix els 3.689,8 mi-
lions d’euros, més del triple (240,4%) que el mateix període de 2014 (1.083,8 M€), i la 
segona millor xifra en uns 9 primers mesos, després de l’assolida el 2010 entre gener-se-
tembre (3.698,8 M€).

Els principals inversors provenen de l’àrea euro. Els 4 primers inversors, que repre-
senten el 61,7% del capital invertit, provenen de: Països Baixos (20,9%), França (18,0%), 
Luxemburg (12,6%) i Alemanya (10,2%). Els segueixen, Mèxic (5,9%), Regne Unit 
(5,2%) i Irlanda (5,0%).

Tot i aquest important creixement, és important tenir en compte que les dades reals 
per a Catalunya al llarg de la sèrie històrica són més elevades que les que proporciona el 
registre oficial. Aquest registre no inclou reinversions amb recursos generats a les filials 
ni inversions inferiors al 10% del capital. Així mateix, hi ha certs biaixos generats per 
l’efecte capitalitat o altres efectes.

Altres fonts internacionals de reconegut prestigi ofereixen una informació més ex-
haustiva. Una d’aquestes fonts és l’FDI Markets del Financial Times, que posiciona Ca-
talunya entre les regions líders europees en captació d’inversió estrangera, essent la re-
gió continental que va generar més llocs de treball en projectes d’inversió estrangera al 
2014.

Aquest bon posicionament continua amb la dinàmica iniciada en anys anteriors. 
Així, entre 2010-2014, segons FDI Markets, Catalunya va ser la regió líder d’Europa 
Continental en atracció d’inversions per creació de llocs de treball de manera continua-
da amb la única excepció de l’any 2011.

El 2015 es manté aquest atractiu. Entre gener-setembre de 2015, Catalunya ha estat 
la regió líder a Europa occidental continental en atracció d’inversions, tant per volum 
d’inversió atreta,

com per creació de llocs de treball. En aquest període ha captat 55 projectes d’inver-
sió que han suposat un volum d’inversió de 3.006 milions d’euros i la creació de 5.440 
llocs de treball directes.

Cal destacar el bon comportament en termes d’atracció d’inversions en projectes 
d’R+D. Catalunya és la regió líder a Europa Occidental per projectes d’inversió estran-
gera d’aquest tipus amb un total de 66 en el període 2010-agost 2015. Es tracta d’inver-
sions d’alt valor afegit, creadores d’ocupació de qualitat i que busquen un rendiment a 
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mig i llarg termini. També ocupa la primera posició en termes d’inversió (1.072,9 mi-
lions d’euros) i en ocupació creada (5.985 treballadors) en aquest tipus de projectes. En 
total, Catalunya concentra el 56% de la inversió estrangera en projectes d’R+D a l’Estat 
espanyol.

Tot això és possible gràcies a les pròpies fortaleses de Catalunya com a país i a la 
tasca desenvolupada pel Govern de Catalunya a través d’ACCIÓ (Catalonia Trade & In-
vestment). Amb una experiència de 30 anys, ha contribuït en aquest temps a la materia-
lització de prop de 850 projectes d’inversió que han suposat 8.100 milions d’euros d’in-
versió i la creació de 40.000 llocs de treball.

L’any 2014 es van materialitzar per mitjà d’ACCIÓ 54 projectes, amb una inversió 
associada de 318 milions d’euros i 2.700 llocs de treball creats o mantinguts.

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preses per a 
retenir les inversions a SEAT i per a protegir-ne els treballadors davant la 
crisi generada a Volkswagen
314-00587/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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-
00587/11, conjuntament amb la pregunta amb número de tramitació 314-00588/11.

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

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 
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, 



BOPC 73
4 de març de 2016

1.25.15. Preguntes per escrit 42

Comerç i Turisme, el de Treball i Seguretat Social, les organitzacions sindicals, el grup 
Volkswagen i la Comunitat Foral de Navarra.

Pel que fa al possible impacte sobre la plantilla, hores d’ara les previsions van en la 
línia del manteniment de l’ocupació i, fins i tot, d’un lleuger increment de la plantilla. 
Tanmateix, si en el futur hi hagués una afectació sobre la plantilla en el sentit que s’es-
menta en la pregunta, el Govern intervindria d’acord amb el que estableix la legislació 
en matèria laboral.

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preses per a 
fer que Volkswagen compleixi les seves previsions d’inversió a la fàbrica 
de Martorell (Baix Llobregat)
314-00588/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10858 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00587/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les polítiques de 
reindustrialització del període 2012-2015
314-00589/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10859 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00589/11 us informo del 
següent:

Des de l’any 2012, el Govern, mitjançant la Direcció General d’Indústria, està exe-
cutant el Programa de reactivació industrial, que té l’objectiu principal de mantenir el 
teixit productiu existent i recuperar el paper fonamental que històricament ha tingut en 
el conjunt de l’economia catalana. Aquest programa, integrat en l’Estratègia industrial 
de Catalunya, inclou diverses actuacions, entre les quals cal destacar-ne dues.

En primer lloc, la intervenció en processos concursals, en el marc d’un acord amb 
els jutjats mercantils 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, quan es va iniciar la col-
laboració amb els jutjats, fins al 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.

En segon lloc, 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 fins al 31 de gener 
de 2016, s’ha fet el seguiment de 357 empreses.

Alhora, un dels elements que formen part del Programa de reactivació industrial és 
la disponibilitat de sòl industrial i logístic per a la localització de l’activitat empresarial 
al territori. En aquest sentit, i de forma coordinada amb l’Incasòl, es treballa per posar 
en valor el sòl de titularitat pública per tal d’implantar noves activitats productives.

Paral·lelament, el Govern vol impulsar accions que permetin al teixit empresarial 
industrial i logístic disposar d’espais que siguin adequats per a la seva activitat; que ate-
nuïn l’impacte ambiental i amb capacitat per aportar valor afegit i major productivitat 
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basada en la innovació i el coneixement i espais que aportin un marc competitiu que 
permeti el creixement econòmic i la generació d’ocupació.

Així, l’Incasòl-CIMALSA, com a membre del Grup Industrial del fòrum ADR 
(Agencias de Desarrollo Regional), està impulsant un nou model de gestió que té com a 
objectiu estratègic afavorir i facilitar la gestió global eficient dels parcs industrials mit-
jançant la col·laboració publicoprivada.

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les estratègies per al 
millorament de la capacitat competitiva de les petites i mitjanes empreses
314-00590/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10860 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00590/11 us informo 
del següent:

ACCIÓ és l’instrument del Govern de la Generalitat per impulsar la competitivitat 
del teixit empresarial català a través de dos vectors principals com són la innovació i 
la internacionalització. Un dels principals objectius de l’Agència és contribuir a que les 
empreses catalanes puguin esdevenir més competitives en un mercat global i siguin 
capaces d’adaptar els seus productes i serveis a les necessitats del mercat.

Amb aquesta finalitat, ACCIÓ compta amb una bateria de programes i serveis diri-
gits a millorar i fer créixer els resultats empresarials. Aquests programes es focalitzen 
en els àmbits estratègics d’actuació de l’Agència, impulsant, d’una banda, la internacio- 
nalització en sentit ampli i, de l’altra, l’adopció de processos innovadors en l’empresa.

A tall d’exemple, pel que fa a la internacionalització i atracció d’inversions es dispo-
sa dels següents programes i serveis:

– Oficines Exteriors de Comerç i Inversions de Catalunya: la Xarxa d’Oficines pro-
porciona serveis de consultoria personalitzats per tal de fomentar la internacionalització 
i la inversió a l’exterior de l’empresa catalana. S’ofereixen serveis d’assessorament i co-
neixement de mercat, suport en l’obertura de nous mercats a través de la cerca de dis-
tribuïdors, socis, clients, canals d’aprovisionament, acompanyament en negociacions, 
seguiment de clients existents, identificació de socis estratègics i, finalment, suport en 
l’establiment d’empreses a l’exterior oferint acompanyament en la implantació producti-
va, logística i comercial, així com la constitució legal de l’empresa i la selecció de per-
sonal, entre d’altres.

– Cupons a la internacionalització: per tal d’impulsar a les empreses a iniciar-se 
a l’exportació es posen a la seva disposició ajuts que consisteixen en cupons per con-
tractar serveis professionals d’experts en exportació oferts per proveïdors acreditats per 
ACCIÓ.

– En relació a l’atracció d’inversions, destacar la línia d’ajuts alt impacte a projectes 
d’inversió realitzats a Catalunya per empreses establertes o no a Catalunya, que inver-
teixen en actius fixes, en projectes d’R+D i/o creen ocupació amb centres de serveis, lo-
gístics, d’R+D+i, projectes industrials o centres de decisió d’àmbit supraregional.

En l’àmbit de la innovació, destaquen els següents programes i serveis:
– Instruments d’impuls a la transferència tecnològica com Eurecat i la marca Tecnio:
• Eurecat és el centre d’innovació industrial i empresarial proveïdor de tecnologia 

industrial de Catalunya que neix amb la vocació d’esdevenir el referent de l’empresa 
com a proveïdor de productes i serveis tecnològics.

• Tecnio és la marca que identifica els grans centres tecnològics i grups universitaris 
experts en investigació industrial i en transferència tecnològica a Catalunya.
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– Nuclis d’innovació: eina enfocada a impulsar actuacions d’R+D diferencials d’em-
preses amb forta capacitat de generar externalitats a Catalunya que difícilment es po-
drien dur a terme per la iniciativa privada sense suport públic, per l’alt risc tecnològic 
associat.

– Cupons a la innovació: bons tecnològics per a facilitar l’accés a serveis tecnològics 
avançats a través de l’obtenció d’un descompte econòmic en forma de bo, que es pot 
bescanviar amb un proveïdor tecnològic.

Així mateix, es compta amb programes transversals per acostar finançament a les 
empreses, millorar la competitivitat de les empreses i fer-les més rendibles a través de 
les dinàmiques de clústers i desenvolupar serveis a l’emprenedor.

En aquest àmbit, com a exemples comptem amb el Programa de la Xarxa d’Inver-
sors Privats i el Servei d’Assessorament Financer:

– Programa de la Xarxa d’Inversors Privats: des de fa 10 anys incentiva el tancament 
d’operacions d’inversió en empreses catalanes innovadores en fase inicial i amb alt po-
tencial de creixement per part de les xarxes que formen part del programa.

– Servei d’Assessorament financer: ofereix acompanyament financer per a empreses 
i emprenedors amb potencial de creixement i amb capacitat de finançament.

Per complementar aquests programes, s’ha posat en marxa el programa GR Pime, 
que té per objectiu donar suport a petites i mitjanes empreses en la implantació de plans 
econòmics-financers, estratègies comercials i millores d’eficiència per preparar-se per 
poder començar a internacionalitzar-se i innovar.

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per als alumnes 
que viuen en nuclis rurals allunyats i sobre les escoles de capacitació 
agrària
314-00594/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10971 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00594/11 us informo 
del següent:

En relació a la primera pregunta, lamento informar-vos que no és competència del 
nostre Departament. Malgrat això, des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca i Alimentació, a través de projectes Leader, i des de la FMR s’han fet actuacions en 
relació a l’escola rural per que es considera estratègica pel desenvolupament rural.

Pel que fa a la segona pregunta, el Govern el 22 de juliol del 2014 va publicar el De-
cret 109/2014 del sistema de formació, transferència tecnològica i innovació del sector 
agroalimentari a Catalunya. En aquest decret es descriuen les bases per la millora i po-
tenciació de l’acció de les Escoles Agràries envers la formació i la transferència de co-
neixement al sector agroalimentari, forestal i al mon rural en el seu conjunt.

La feina que ha fet el Govern de consolidar la xarxa de 14 escoles agràries ha per-
mès que en el curs 2015-2016 s’hagi assolit el nombre més alt d’alumnes matriculats 
en els cicles de formació professional, també s’espera assolir al 2015 la xifra rècord 
d’alumnes en formació contínua i es poden assolir els 10.000 alumnes el que comporta 
quasi dobla el nombre d’alumnes en els darrers 8 anys i a la vegada, una xifra record 
amb el nombre de joves empresaris agraris que s’estan tutorant on s’ha assolit la xifra 
de 800 joves.

Aquestes millores s’han assolit en un període d’un entorn de reducció de recursos 
econòmics i humans, però la millora de l’eficiència en la gestió i la potenciació del tre-
ball en xarxa entre totes les escoles i amb un gran nombre d’entitats del sector ha per-
mès una optimització dels recursos existents al país.
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En relació a la tercera pregunta, les Escoles Agràries del DARP realitzen tota la for-
mació reglada d’acord i dins els marcs que estableix el Departament d’Ensenyament. 
Pel que fa al mapa de l’oferta adreçada al sector agroalimentari i forestal, es treballa 
conjuntament per establir quin ha de ser el mapa de l’oferta formativa i, en aquells àm-
bits on s’ha detectat demandes especialment en els darrers anys en els cicles adreçats a 
la Industria Agroalimentària, el DARP ha proposat que el Departament d’Ensenyament 
pugui cobrir aquesta demanda addicional que no es pot fer per part del DARP.

Les Escoles Agràries però s’han convertit en la seva forma de funcionar en centres 
integrals on es fa formació reglada, formació contínua, assessorament, foment i inno-
vació, actuacions de transferència tecnològica i esdevenen un pol de dinamització terri-
torial. Aquest fet fa que siguin en aquest moment una peça clau en el desenvolupament 
de la política agrària en el període 2014-2020 on el foment del relleu generacional i la 
innovació són eixos fonamentals de la mateixa.

Un aspecte molt destacat de la funció de les escoles, és treballar per la formació con-
tínua del sector agroalimentari tant en aquells aspectes que són d’obligat compliment 
pels professionals per poder exercir la seva activitat (formació aplicadors fitosanitaris, 
benestar animal, biocides,...) com la formació que necessiten els joves empresaris per 
poder endegar el seu projecte amb millors garanties (formació en gestió empresarial i 
formació tècnica). Una part important d’aquesta formació contínua s’ofereix a distància 
per tal d’afavorir l’accés a formació de persones que estan en entorns rurals on no hi ha 
oferta propera i també per poder-ho compatibilitzar amb les exigències d’horaris de la 
seva feina. Cal tenir present que dels 8907 alumnes que es van formar en cursos a les 
Escoles Agràries al 2015, 3.200 ho varen fer en la modalitat a distància. En el 2016 s’ha 
previst que més de 4.000 alumnes seran usuaris de l’oferta de formació a distància. En 
la formació contínua també es treballa de forma coordinada des del Departament amb 
les organitzacions agràries, Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i altres 
entitats per tal de validar i coordinar la seva feina amb la finalitat que hi hagi la màxima 
oferta de formació al sector.

Barcelona, 22 de febrer de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comercialització dels 
productes del sector pesquer
314-00595/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10972 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00595/11 us informo del 
següent:

En relació a la primera pregunta, les iniciatives per promocionar el producte de pro-
ximitat que es fan des del Govern de la Generalitat, mitjançant la Direcció General de 
Pesca i Afers Marítims (DGPAM) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, van sempre dirigides a la promoció de tots els productes de la pesca i de 
l’aqüicultura de Catalunya, és a dir, de tot el producte català de proximitat.

En aquest sentit, aquest 2015 s’ha editat un pòster per promocionar les 50 principals 
espècies pesqueres a Catalunya. Aquest pòster, realitzat pel Govern amb la col·labora-
ció de la Federació Catalana de Confraries de Pescadors i el Gremi de peixaters de Ca-
talunya, s’està distribuint a diferents establiments com són: les peixateries, confraries 
de pescadors, centres interpretatius del peix, etc. En la mateixa línia, amb l’objectiu de 
promocionar el peix de temporada i proximitat i conscienciar al consumidor sobre la 
importància de l’etiquetat, s’ha realitzat material divulgatiu (imants i bosses de compra) 
que es distribuiran als consumidors en el marc d’una campanya informativa.

Fascicle segon
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En relació a les marques específiques de producte, la DGPAM dóna suport a les con-
fraries o entitats per a la creació d’aquestes marques ja sigui fent-ne promoció (a la web 
del DARP es poden veure totes les marques de producte pesquer de proximitat) o amb 
suport econòmic mitjançant ajuts del Fons Europeus de la Pesca.

Pel que fa a la segona pregunta, el Govern ha treballat conjuntament amb les con-
fraries de pescadors (entitats concessionàries de les llotges de peix catalanes) per in-
corporar en els seus sistemes d’informació les novetats en matèria de traçabilitat. Així, 
s’ha dissenyat una etiqueta unificada a totes les llotges que incorpora tota la informació 
de traçabilitat i la informació obligatòria pel consumidor per la nova normativa OCM. 
També s’ha incorporat informació complementària, que creiem és molt important, per 
diferenciar el producte de la pesca de Catalunya com el port d’origen i data de captura. 
L’objectiu ha estat triple: per una banda, facilitar el compliment de les obligacions de 
traçabilitat a les llotges catalanes; en segon lloc, incorporar la informació obligatòria en 
l’etiquetatge per facilitar al minorista (peixater) el compliment de l’obligació d’informar 
al consumidor; i per últim, promocionar el producte de proximitat.

En el marc dels ajuts FEP 2014-2015 s’han donat també subvencions a les Confra-
ries de pescadors gestores de llotges per incorporar en els sistemes informàtics i d’eti-
quetatge aquestes novetats, així s’han subvencionat 21 operacions per un import de 
297.688,46 € dels quals el 50% provenen de la UE, mitjançant el FEP.

I pel que fa a la tercera pregunta, d’acord amb els resultats del DAFO realitzat per la 
DGPAM, amb la participació de tots els agents de la cadena de comercialització de peix 
a Catalunya (pescadors, confraries, minoristes, majoristes i consumidors), la incorpo-
ració de noves presentacions i envasos al producte de la pesca, pot esdevenir una gran 
oportunitat a l’hora de valoritzar el producte de proximitat i millorar el preu en primera 
venda.

En aquest sentit, i per tal de facilitar que el sector pesquer i aqüícola desenvolupin 
aquestes mesures, el Govern ha programat destinar el 33,2% dels recursos del nou Fons 
Europeu Marítim i de la Pesca (2014-2020) a actuacions destinades a fomentar la co-
mercialització i la transformació dels productes de la pesca. Així, es destinaran 16,7M€ 
dels quals el 75% estarà cofinançat per la Unió Europea.

Barcelona, 22 de febrer de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els productes transgènics
314-00597/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10973 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00597/11 us informo del 
següent:

Pel que fa a la primera qüestió plantejada, hem de tenir present que les activitats 
comercials amb organismes modificats genèticament (per una banda, la importació i/o 
processament del producte i consum en alimentació humana o animal i, per l’altra ban-
da, el cultiu comercial), s’autoritzen a la Unió Europea (UE), de forma comunitària, 
considerant la seva seguretat sobre la salut humana, animal i el medi ambient.

Es poden consultar les modificacions genètiques i els usos per als quals han estat au-
toritzades al Registre oficial d’OMG de la Comissió Europea (CE): http://ec.europa.eu/
food/dyna/gm_register/index_en.cfm

Els Reglaments de la Unió Europea núm. 1829/2003 i núm. 1830/2003, regulen a ni-
vell de la Unió Europea els aliments i pinsos modificats genèticament, incloent el siste-
ma d’etiquetatge dels productes OMG o que en continguin, així com garantir la traçabi-
litat al llarg de la cadena alimentària. Aquestes dues normatives són d’aplicació directa 

http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
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als Estats Membres (EEMM). A més a més, els aliments i pinsos OMG estan dins de 
l’àmbit d’aplicació del Reglament 882/2004.

En l’àmbit estatal, la norma que regula la comercialització d’OMG o de productes 
que els continguin s’estableix a la Llei 9/2003 i al Reial decret 178/2004.

L’Administració de la Generalitat de Catalunya treballa contínuament per establir 
una vigilància adequada que permeti un control sobre els OMG. En aquest sentit, realit-
za inspeccions a diversos punts de la cadena de producció de pinsos i aliments per com-
provar el compliment de la normativa sobre traçabilitat i etiquetatge en matèria d’OMG 
establerta a la UE.

Per tant, a Catalunya, i pel que fa a la comercialització d’aliments i pinsos modifi-
cats genèticament, es realitza la pertinent vigilància i el control del compliment dels Re-
glaments (CE) núm. 1829/2003 i (CE) núm. 1830/2003, sobre etiquetatge i traçabilitat. 
Les inspeccions es realitzen en el marc dels Plans de Vigilància i Control dels cultius, 
els pinsos i els productes comercialitzats per a alimentació humana, que estableixen di-
ferents departaments de la Generalitat de Catalunya i que inclouen control documental i 
mostreig, tal i com es detalla en la següent distribució:

– Servei d’Ordenació Agrícola, de la Subdirecció General d’Agricultura de la Direc-
ció General d’Agricultura i Ramaderia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca i Alimentació: control de llavors comercials i control del cultiu comercial d’OMG.

– Servei d’Ordenació Ramadera, de la Subdirecció General de Ramaderia de la Di-
recció General d’Agricultura i Ramaderia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació: control i traçabilitat dels ingredients dels pinsos.

– Agència Catalana del Consum, adscrita al Departament d’Empresa i Ocupació: 
control de traçabilitat i l’etiquetatge dels aliments que estan a disposició del consumidor 
final.

– Agència de Salut Pública, adscrita al Departament de Salut: control dels OMG no 
autoritzats, principalment a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informa-
ció (SCIRI) i control dels OMG en indústria alimentària.

En aquest sentit es poden consultar els òrgans responsables en matèria de vigilància 
i control d’OMG de Catalunya i les seves actuacions (mesures d’inspecció i control i re-
sultats) al recull que es fa al següent enllaç:

L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària recull i publica, anualment, les dife-
rents actuacions realitzades per la Generalitat de Cataluña en matèria d’OMG (veure el 
web): http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir1312/doc16760.html

Pel que fa a la segona qüestió, tal com s’ha indicat en la qüestió anterior, pel que fa 
a la comercialització d’aliments i pinsos modificats genèticament, a Catalunya es rea-
litza la vigilància i el control per garantir el compliment dels Reglaments (CE) núm. 
1829/2003 i (CE) núm. 1830/2003, sobre etiquetatge i traçabilitat.

Es poden consultar els òrgans responsables en matèria de vigilància i control d’OMG 
de Catalunya i les seves actuacions (mesures d’inspecció i control i resultats) i el grau de 
compliment que s’ha donat d’aquests Reglaments als reculls anuals (disponibles des de 
2004 a 2014) que fa l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària:

http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir1312/doc16760.html
En relació a la tercera pregunta, insistim en que, tal i com estableix el Reglament 

(CE) nº1829/2003, del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de setembre de 2003, 
sobre aliments i pinsos modificats genèticament (DOUE L núm. 268, de 18.10.2003), 
els aliments modificats genèticament són aquells que contenen o estan compostos per 
OMG o han estat produïts a partir d’ells i també estableix els criteris d’etiquetatge i tra-
çabilitat a seguir (mitjançant el Reglament (CE) nº1830/2003).

No obstant això, el propi Reglament, d’aplicació directa als EEMM, també consi-
dera que els productes obtinguts a partir d’animals alimentats amb pinsos modificats 
genèticament o tractats amb productes veterinaris modificats genèticament no estaran 
subjectes ni als requisits d’autorització ni als requisits d’etiquetatge que estableix el pro-
pi Reglament.

Per tant, tot i que els aliments dels animals siguin OMG, els quals sí s’han d’etique-
tar correctament, la carn procedent del bestiar alimentat amb aquests OMG queda ex-
closa de la normativa que els regula i no hi ha obligació d’etiquetar-la.

http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir1312/doc16760.html
http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir1312/doc16760.html
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I pel que fa a l’última pregunta, l’ús d’organismes modificats genèticament per a ús 
alimentari humà i animal ja està regulat a la Unió Europea (UE) mitjançant dos Regla-
ments d’aplicació directa:

– Reglament (CE) nº1829/2003 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de se-
tembre de 2003, sobre aliments i pinsos modificats genèticament (DOUE L núm. 268, 
de 18.10.2003)

– Reglament (CE) núm. 1830/2003 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de 
setembre de 2003, relatiu a la traçabilitat i l’etiquetatge d’organismes modificats genè-
ticament i a la traçabilitat dels aliments i pinsos produïts a partir d’aquests, pel qual es 
modifica la Directiva 2001/18/CE (DOUE L núm. 268, de 18.10.2003).

La Comissió Europea (CE), en data 22 d’abril de 2015, va presentar per primer cop 
una proposta de Reglament pel qual es modifica el Reglament (CE) nº1829/2003 en allò 
que respecta a la possibilitat de què els Estats Membres restringeixin o prohibeixin l’ús 
d’aliments i pinsos modificats genèticament al seu territori. Aquesta proposta també do-
naria flexibilitat als Estats Membres (EEMM) per decidir prohibir o limitar la impor-
tació, la comercialització i l’ús d’OMG en el seu territori al·legant qüestions diferents al 
risc per la salut o per al medi ambient, però encara està en tramitació a la UE i sembla 
que de moment no té gaire acceptació en el Parlament europeu donades les incògnites 
que existeixen en relació al funcionament del mercat interior, una potencial desfrag-
mentació de la UE i incompatibilitats amb els acords de comerç amb tercers països que 
podria provocar aquesta normativa.

Així doncs, en aquests moments no es pot considerar el fer efectiva legalment una 
restricció o prohibició de la comercialització d’OMG autoritzats a la UE pels EEMM.

El règim jurídic dels organismes modificats genèticament es troba en els esmentats 
reglaments europeus, d’aplicació directa als estats membres, i en la legislació estatal, 
que té caràcter bàsic. La normativa catalana no regula pròpiament el règim jurídic sinó 
que estableix quin és l’òrgan competent per exercir les competències de la Generalitat, 
competències que estan condicionades per les competències estatals en matèria de ba-
ses i coordinació general de la sanitat i legislació bàsica sobre protecció del medi am-
bient, conforme a l’article 149.1.16 i 23 CE, respectivament.

Barcelona, 22 de febrer de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de perceptors 
i sol·licitants de les prestacions de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la 
dependència
314-00619/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11182 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-00619/11, 314-
00620/11 i 314-00621/11 us informo que a data 1 de gener de 2016 a Catalunya hi ha 
142.474 persones beneficiàries amb 180.333 prestacions i serveis. La distribució és la 
següent: 

Prestació o Servei Número de prestacions/serveis

Prestacions 87.077

Cuidador no professional 87.077

Serveis 93.256

Assistent personal 49

Centre de dia de Discapacitats 5.043

Centre de dia de Gent Gran 6.472



BOPC 73
4 de març de 2016

1.25.15. Preguntes per escrit 49 

Prestació o Servei Número de prestacions/serveis

Hospital de dia 46

Llarga estada Salut mental 1.004

Llar Residència 2.277

Habitatges MM 198

Residència de Discapacitats 3.865

Residència de Gent Gran 26.435

Ajuda a Domicili 20.225

Sociosanitari 1.834

Teleassistència 16.215

Vinculada a Centre de dia 363

Vinculada a Residència 8.678

Vinculada a SAD 552

Pel que fa a les sol·licituds de valoració del grau de dependència, us informo que del 
total de sol·licituds inicials valorables, a data 1 de gener de 2016, s’ha resolt un 97,1% i 
que resten un tramitació un 2,9%.

De les sol·licituds de revisió de grau valorables, us informo que se n’ha resolt el 
93,7% i que el 6,3% està en tramitació.

Des de l’entrada en vigor de la Llei 39/2006 i fins a data 1 de gener de 2016, del to-
tal de PIA realitzables, us informo que se n’han resolt 258.311, xifra que representa el 
80,8%. Del total de modificacions de PIA, us informo que se n’han resolt 194.929, xifra 
que representa un 91,10% de modificacions de PIA realitzables.

PIA realitzables modificacions de PIA realitzables

març-15 97,1% resolts 90% resolts

2,9 en tramitació 10% en tramitació

juny-15 97% resolts 90,2% resolts

3% en tramitació 9,8% en tramitació

set-15 80,1% resolts 89% resolts 

16,7% en tramitació (grau I) 4,5% en tramitació (grau I)

3,2% en tramitació (graus II i III) 6,5% en tramitació (graus II i III)

des-15 80,8% resolts 91,1% resolts

16,7% en tramitació (grau I) 8,9% en tramitació

2,5 en tramitació (graus II i III)  

En relació amb el nombre de persones en espera per rebre la prestació, us informem 
que la disposició addicional setena del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de me-
sures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat estableix 
que les prestacions econòmiques per a cures en l’entorn familiar queden subjectes a un 
període suspensiu de dos anys. S’estan fent efectius els pagaments a la resta de presta-
cions que no entren en aquest supòsit.

Pel que fa al nombre de defuncions que es van produir sense valoració i al nombre 
de defuncions sense PIA dels darrers cinc anys, podeu consultar la informació a la taula 
següent: 

Any

2011 2012 2013 2014 2015

Defuncions sense valoració 3213 2057 1487 1577 1697

Defuncions sense PIA* 4566 3287 1632 1423 1649

* amb grau i nivell en vigor

El Govern ha pres tot un seguit de mesures per millorar la gestió del sistema d’aten-
ció a la dependència:
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– S’ha treballat per la implementació d’una xarxa d’equips interdisciplinars per les 
valoracions de la discapacitat i dependència, que comporta una coordinació i treball 
conjunt entre els equips que valoren la discapacitat i la dependència i una millora en 
la qualitat i atenció al ciutadà, evitant dobles valoracions i treballant cap una finestreta 
única. Es fa un seguiment del treball que desenvolupen aquests equips, vetllant per la 
qualitat de la tasca que realitzen.

– Es planifiquen accions de millora adreçades als equips de valoració (auditories in-
ternes de procediment, discussió casos pràctics, enquesta de satisfacció).

Pel que fa al Programa Individual d’Atenció, us informo que a partir del dia 1 de 
juliol de 2015 totes aquelles persones valorades amb Grau I de dependència s’incorpo-
raven progressivament al sistema de protecció que els garanteix la Llei 39/2006. Aques-
tes suposaven 58.864 persones que, la distribució territorial de les quals era la següent: 
Barcelona, amb 43.576 persones; Tarragona, amb 5.006 persones; Girona, amb 4.556 
persones; Lleida, amb 3.910 persones i Terres de l’Ebre, amb 1.816 persones.

S’han prioritzat aquells expedients més antics, així com els corresponents a les per-
sones amb situació de risc social que els propis ens locals han detectat.

D’altra banda, per poder fer efectiva la quantitat no abonada als legítims hereus dels 
beneficiaris, cal que aquests presentin la documentació acreditativa de la seva condició 
de representant de la comunitat hereditària i la resta de documentació necessària mit-
jançant els canals establerts.

Per finalitzar, us informo que fins a data 31 de desembre de 2015 s’han abonat als 
legítims hereus un total de 105M€.

Barcelona, 25 de febrer de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licitants 
de les prestacions de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, 
morts abans de rebre els ajuts
314-00620/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11182 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00619/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les 
prestacions de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, 
reconegudes però no pagades per defunció del sol·licitant
314-00621/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11182 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00619/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació dels plans 
individualitzats per a infants amb trastorns d’aprenentatge
314-00624/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11220 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00624/11 us informo 
del següent:

El pla individualitzat és una eina per a la planificació de mesures, actuacions i su-
ports per donar resposta a situacions singulars i complexes de determinats alumnes, 
perquè puguin aprendre i participar en la vida del centre educatiu, com són els alumnes 
diagnosticats amb Trastorn de Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat o altres trastorns 
d’aprenentatge.

En el cas que un alumne o una alumna requereixi un Pla Individualitzat, els centres 
educatius disposen d’un termini de dos mesos com a màxim per l’elaboració d’aquest.

El curs 2014-2015 el Departament d’Ensenyament a través del Pla de Formació de 
Zona va organitzar 95 activitats formatives adreçades al personal docent.

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inundacions 
d’Agramunt (Urgell)
314-00625/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10832 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00625/11, us informo 
del següent:

D’acord amb els informes que m’aporten els responsables, els serveis de la Gene-
ralitat que van intervenir en la prevenció i la gestió de les inundacions en el municipi 
d’Agramunt van ser Protecció Civil, els Bombers de la Generalitat, els Mossos d’Esqua-
dra, el 112 i el SEM.

L’actuació d’aquests serveis es va ajustar a les previsions de què disposaven, tant les 
de caràcter meteorològic com de les incidències reportades.

Pel que fa a la renovació preceptiva d’activitats classificades, és competència muni-
cipal emetre una llicència o una comunicació respecte a l’activitat de residència per a 
gent gran, tipificada en les ordenances municipals, així com les renovacions preceptives 
que estan regulades en la seva normativa.

A tal efecte, l’Ajuntament d’Agramunt va emetre el Decret 338/2015, de data 25 de 
novembre de 2015, mitjançant el qual va requerir l’entitat titular de la Residència Ribera 
del Sió perquè sol·licités la revisió de l’activitat de residència. Posteriorment, mitjançant 
el Decret 10/2016, de 20 de gener de 2016, l’Ajuntament d’Agramunt indicà que, en el 
cas que l’acte de revisió de l’activitat suposés una modificació de les condicions de la 
llicència, s’atorgava el termini que correspongués per a adaptar l’activitat als nous re-
queriments o prescripcions.

El Pla d’Autoprotecció (PAU), elaborat per ARUM Serveis Ambientals, versió 01-
març 2012, va ser informat pels serveis tècnics de l’Ajuntament d’Agramunt el 23 de ju-
liol de 2012, que, per normativa, és a qui correspon fer-ho.

A les 15:37, el Servei Meteorològic de Catalunya envia al Cecat un comunicat d’ob-
servació en curs de pluja intensa (superior a 20 l/m2 en 30 minuts) a les Garrigues que 
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pot afectar l’Urgell i el Pla d’Urgell durant les 2 hores següents. Aquest comunicat d’ad-
vertència implicava l’àrea afectada per l’incident d’Agramunt.

Una vegada analitzat l’avís de perill anterior es decideix actualitzar la fase d’aler-
ta del pla Inuncat i iniciar el protocol de sala del Cecat que suposa: comunicació i avís 
d’actualització de l’alerta i seguiment de les incidències, amb especial atenció a les re-
lacionades amb els cabals de rius. En aquest sentit, a les 15:49, el Cecat fa un envia-
ment de l’alerta via SMS a grups genèrics d’activació de pla, Delegació Territorial de la 
Generalitat de Lleida, municipis i consells comarcals afectats de les Garrigues, el Pla 
d’Urgell i l’Urgell, informant-los de l’alerta amb el següent missatge: «Seguiment-Aler-
ta-Inuncat-Superat llindar 20mm/30min a Les Garrigues, possible afectació del feno-
men a Urgell i Pla d’Urgell durant properes dues hores».

A partir de les 8 del vespre i fins tres quarts de dotze, es van activar parcs de bom-
bers voluntaris de Torà, Guissona, Agramunt i Ponts.

Entre dos quarts de dotze de la nit i les quatre de la matinada, la dotació dels bom-
bers d’Agramunt van realitzar diferents comprovacions i serveis a la conca del riu Sió, 
aigües amunt d’Agramunt, arribant a l’entrada d’aquest municipi, a dos quarts de quatre.

En el sistema de predicció i d’alerta primerenca, que sempre és important per adop-
tar decisions i mesures anticipades, es considera cabdal revisar el seguiment del com-
portament de la conca hidrogràfica per part del seu titular a fi de poder disposar d’una 
avaluació d’hidrometeorologia precisa.

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament de la 
prestació per fills a càrrec menors de tres anys
314-00627/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11183 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00627/11 us informo 
que pel que fa a la prestació econòmica universal corresponent a la convocatòria de 
2010, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha procedit a assignar el pres-
supost corresponent i resta pendent de la pertinent programació de pagament des del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

Pel que fa a la convocatòria corresponent a l’any 2011, us informo que el pagament 
d’aquestes prestacions es farà efectiu d’acord amb la disposició addicional cinquantena 
de la Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 25 de febrer de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atenció a les persones 
amb discapacitat
314-00630/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11184 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00630/11 us informo 
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que s’ha dut a terme tot un seguit d’actuacions en relació a les persones amb discapaci-
tat, com per exemple:

– El Parlament va aprovar la Llei d’accessibilitat. Amb aquest text vol aconseguir 
una societat més inclusiva, que garanteixi l’autonomia i la igualtat d’oportunitats i doni 
resposta a les necessitats actuals de les persones amb discapacitat.

– Es va aprovar el Pla Interdepartamental d’Atenció Social i Sanitària (PIASS) amb 
l’objectiu de garantir la continuïtat assistencial i l’eficiència en l’ús dels recursos. Els 
àmbits inclosos són les residències de gent gran i discapacitats, la xarxa pública sanità-
ria, els serveis socials bàsics, la xarxa de salut mental i la xarxa de llarga estada socio-
sanitària.

– El Govern ha aprovat el decret que regula la composició, les atribucions i el fun-
cionament del Consell de la Discapacitat de Catalunya (Codiscat). Al Consell hi seran 
representades la Generalitat, les entitats municipalistes i les federacions d’associacions 
catalanes més representatives en l’àmbit de l’atenció a les persones amb discapacitat. 
El Codiscat deliberarà sobre l’orientació de les polítiques adreçades a les persones amb 
discapacitat, en les matèries i objectius següents: eradicar la discriminació en tots els 
àmbits; promoure la igualtat d’oportunitats, de tracte i respecte promoure l’autonomia 
personal, social i laboral; impulsar la inclusió i la participació reals i efectives en la vida 
quotidiana; fomentar l’apoderament de la persona i la seva família; garantir l’exercici 
dels drets i les llibertats fonamentals; i impulsar mesures d’acció positiva suplementàries 
 a favor de les dones amb discapacitat.

– S’ha fet un important esforç per posar en funcionament nous recursos adreçats a 
persones amb discapacitat i per concertar noves places destinades a persones amb dis-
capacitat, com per exemple, 12 noves places de servei de llar residència per a persones 
amb discapacitat intel·lectual a la Fundació Aspanide, 12 places a la Llar Residència As-
pasur Valldoreix a Sant Cugat o les 20 places per a persones amb discapacitat intel·lec-
tual al centre Els Comptals II d’Ampans, a Manresa.

– S’ha posat en funcionament el Protocol d’accés als serveis d’habitatge per a per-
sones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, per millorar l’atenció i la 
informació als usuaris i a les seves famílies i potenciar la coordinació dels àmbits de la 
salut i social. Aquest protocol és fruit de la col·laboració interdepartamental i ha comp-
tat amb la participació activa del sector i el treball conjunt dels serveis territorials i sa-
nitaris.

– S’està desenvolupant un pla per a la concertació progressiva de places de serveis 
socials amb l’objectiu de contribuir a millorar l’estabilitat de les finances de les entitats 
que presten aquest servei i donar més estabilitat al sector. Actualment, el 83% dels ser-
veis subvencionats ja han passat a concert.

El Departament va endegar el darrer trimestre de 2015 la línia formativa Envelli-
ment i discapacitat intel·lectual, adreçada a professionals que treballen amb persones 
amb discapacitat intel·lectual amb l’objectiu de conèixer les particularitats del procés 
d’envellir en aquest col·lectiu, les eines per a un abordatge integral interdisciplinari i els 
recursos de què disposen els professionals per a tractar-ho.

D’altra banda, les entitats més expertes en atendre a usuaris amb edats avançades 
estan fent una feina excel·lent des dels serveis actuals de la Cartera de Serveis Socials,  
això sí, emprant metodologies de treball noves i adaptades a les persones amb edat 
avançada i necessitats especials. En aquest sentit, la metodologia de l’Atenció Centrada 
en la Persona (ACP), que s’està incorporant en tots els àmbits dels serveis socials espe-
cialitzats, és la que proporciona millors eines per treballar amb les persones ateses i que 
es basa en una assistència de qualitat tenint en compte les necessitats i realitats de la 
persona i procurant implicar-la en la presa de decisions.

D’altra banda, el futur disseny de nous models d’atenció a aquelles persones amb 
més necessitat de suport (anomenats sovint pacients crònics complexos) passa per la 
interacció entre el Departament de Salut i el de Treball, Afers socials i Famílies. En 
aquest sentit, caldrà avançar cap a una única Cartera de serveis.

En relació amb els barems de les persones amb discapacitat, us informo que la va-
loració de la discapacitat es realitza mitjançant l’aplicació del Reial decret 1971/199, de 
23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau 
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de discapacitat. La normativa i per tant el procediment que regeix en les valoracions de 
la discapacitat és estatal.

Per poder donar resposta a les demandes de la ciutadania de la manera més àgil pos-
sible, el Govern, apart dels equips propis de valoració, va establir convenis de col·labo-
ració amb diferents entitats públiques per poder donar resposta a les sol·licituds que ens 
arriben.

D’altra banda s’ha implementat la xarxa conjunta de valoració del grau de discapaci-
tat i del grau de dependència, que implica una millora en l’atenció al ciutadà, així com 
una major coordinació entre els equips que hi intervenen.

En relació amb l’àmbit laboral, es va crear un grup de treball amb personal tèc-
nic dels departaments d’Ensenyament, Justícia, de Governació i l’actual departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies i altres tècnics experts juntament amb l’associació 
Nabiu amb l’objectiu d’establir un protocol de recomanacions d’actuació amb les perso-
nes diagnosticades de funcionament intel·lectual límit (FIL). Els objectius generals són:

– Millorar la detecció precoç de les etapes primerenques en l’àmbit educatiu i l’aten-
ció primària de salut.

– Desenvolupar un protocol per al diagnòstic FIL.
– Definir el pla individualitzat d’intervenció.
– Millorar la integració social i laboral.
– Garantir la coordinació interdepartamental i interprofessional en l’atenció a les 

persones afectades en situacions de major complexitat.
– Analitzar les repercussions en les diferents xarxes dependents dels departaments 

implicats.
Es va constituir un grup de coordinació integrat que coordina diferents grups de tre-

ball, entre els quals hi ha el grup de treball Integració social i laboral, els objectius del 
qual són:

– Vetllar perquè les persones amb FIL tinguin visibilitat com a col·lectiu diferencial 
en les polítiques actives d’ocupació.

– Assimilar les persones FIL al col·lectiu de les persones amb trastorns mentals que 
no precisen certificat de discapacitat.

– Coordinar amb el SOC formació específica per a persones amb FIL dins els pro-
grames de Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries.

– Realitzar formació al personal de les Oficines Joves i els Punts d’Informació Ju-
venil per tal que coneguin les característiques de les persones joves amb FIL i puguin 
realitzar una orientació especialitzada.

– Fer difusió a través de els escoles d’educadors en el lleure infantil i juvenil per tal 
que els futurs monitors i directors d’activitats d’educació en lleure infantil i juvenil dis-
posin d’informació per atendre aquest col·lectiu afavorint la seva participació i integra-
ció en les activitats.

– Promoure la integració social de les persones joves amb FIL en activitats pròpies 
de la Direcció General de Joventut, com el Programa l’Estiu és teu.

– Estudiar la possibilitat de crear un programa que enllaci l’ensenyament obligatori 
(ESO adaptada) amb la formació professional o programes de qualificació professional 
inicial (PQPI).

Un cop s’aprovi el protocol de recomanacions d’actuació amb les persones diagnos-
ticades de funcionament intel·lectual límit, cada departament durà a terme les recoma-
nacions que s’hi recullin en els terminis i amb el cost econòmic corresponent.

D’altra banda la Comissió d’Igualtat i del Temps de Treball del Consell de Relacions 
Laborals impulsa l’àmbit de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, la gestió de 
la diversitat, i la conciliació de la vida personal i laboral per aconseguir més equitat en 
l’àmbit laboral.

A més, el Departament d’Ensenyament va crear el projecte WorkLink amb l’objec-
tiu de reconèixer l’experiència laboral de les persones amb necessitats específiques per 
facilitar-ne la integració i augmentar les seves oportunitats per accedir al món laboral. 
El projecte orientar i assessorar les persones amb discapacitat, estimular-ne el creixe-
ment personal i professional, reconèixer acadèmicament unitats formatives i acreditar 
unitats de competència adquirida.



BOPC 73
4 de març de 2016

1.25.15. Preguntes per escrit 55 

Per últim, us faig avinent que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
manté espais d’interlocució fixes amb el sector, ja sigui mitjançant un Plenari, on hi as-
sisteixen representants de les diferents entitats, ja sigui mitjançant les coordinacions bi-
laterals que es puguin dur a terme a demanda de qualsevol entitat.

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del Pacte 
per a la Infància a Catalunya
314-00631/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11185 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00631/11 us informo 
que tal i com recull l’annex 2 del Pacte per a la Infància, el seu desplegament es duu a 
terme mitjançant el Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència.

El Pla abasta dues dimensions: una estratègica, de durada quadriennal, que contem-
pla objectius estratègics i mesures i, l’altra, operativa que recull anualment les actua-
cions, pressupost i indicadors de seguiment en una planificació anual. Totes dues di-
mensions es duen a terme mitjançant un procés obert i participatiu en què representants 
d’entitats, institucions, departaments i experts acadèmics, agrupats en grups de treball, 
identifiquen, per una banda, objectius estratègics i mesures, i per l’altra les actuacions 
necessàries i prioritàries. Actuacions que es presenten a cadascun dels departaments 
afectats per tal que valorin la idoneïtat d’incorporar-les en la seva planificació anual.

L’any 2015, la Planificació anual del Pla d’atenció integral que desplega el Pacte, 
identifica les actuacions proposades pels grups de treball, així com les que provenen del 
Pla de transició recollit en l’annex 2 del Pacte i les que proposen els diferents departa-
ments de la Generalitat de Catalunya en polítiques d’infància i adolescència.

En la Planificació anual 2016 es distingiran les propostes d’actuacions que provenen 
dels processos participatius i oberts dels Grups de treball, de les actuacions i pressupos-
tos provinents de les planificacions dels departaments, i de les actuacions de la Taula 
Nacional d’infància de Catalunya i del Consell Nacional dels Infants i els Adolescents 
(CNIAC). A més, s’identifiquen indicadors pertinents que responen al criteri d’idoneï-
tat: indicadors referits a infants i adolescents, i el seu entorn: famílies, professionals o 
serveis, i es fixen fites anuals als indicadors.

Així mateix, s’ha publicat l’estudi sobre l’Estat de situació de la infància i l’adoles-
cència a Catalunya 2014, que ofereix una radiografia de la situació de la infància i l’ado-
lescència de Catalunya en tots els àmbits recollits en el Pacte per a la Infància. Suposa 
l’estat de situació inicial i punt de partida que ha de permetre fer el seguiment dels ob-
jectius estratègics definits en el Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015-
2018 (Pd’IIAC).

El 2017 es farà una actualització de l’estudi per a valorar quina incidència tenen les 
polítiques en infància i adolescència impulsades mitjançant el Pla d’atenció integral a la 
infància i l’adolescència 2015-2018 (Pd’IIAC). En finalitzar el Pla es valorarà l’mpacte 
del Pd’IIAC 2015-2018 en el benestar dels infants, alhora que esdevindrà el punt de par-
tida pel nou Pd’IIAC 2019-2022.

A més, en el marc del desplegament del Pacte per a la Infància que duu a terme la 
Taula Nacional de la Infància de Catalunya, s’ha constituït el grup de treball operatiu 
Indicadors d’infància i adolescència de Catalunya format per representants dels depar-
taments de Salut; Treball, Afers Socials i Famílies, l’Idescat, l’Institut Infància i Món 
urbà (CIIMU) i experts acadèmics, amb l’encàrrec de construir un sistema d’indicadors 
d’infància i adolescència a Catalunya que serveixi per a conèixer i fer el seguiment de 
l’estat la situació de la infància i l’adolescència a Catalunya.
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Referent a la formació de professionals sobre l’aplicació de la convenció dels Drets 
dels Infants, us faig avinent que des de l’any 2013 es realitzen cursos de formació so-
bre participació infantil adreçats a professionals dinamitzadors o animadors de grups  
de participació infantil als municipis.

D’altra banda per commemorar el 25è Aniversari de la Convenció es varen realitzar 
un seguit d’activitats com:

– Jornada El Consell Nacional dels Infants i els adolescents a Catalunya, oberta a 
professionals, entitats i polítics

– III Jornades Catalanes de l’Infant, obertes a tots els professionals d’educació, sa-
lut, serveis socials i mitjans de comunicació fonamentalment.

– Jornada El 25è Aniversari de la convenció sobre els drets de l’infant. Reptes per a 
Catalunya i avaluació d’impacte en la infància, oberta a professionals, entitats i polítics, 
amb el suport del Parlament de Catalunya i en col·laboració amb la Pincat i UNICEF.

– Amb un conveni de col·laboració amb Cavall Fort es varen editar i distribuir 
12.000 números al mes de novembre amb un monogràfic específic de la Convenció 
adapta per a nens, nenes i adolescents.

Des de la signatura del Pacte en tenim constància de la constitució de 7 consells als 
municipis de: La Seu d’Urgell, Valls, La Bisbal de l’Empordà, La Coma i la Pedra, Sta. 
Coloma de Gramenet, St. Boi de Llobregat i Girona.

Pel que fa al CNIAC us informo que aquest es va constituir el dia 20 de novembre de 
2014. Seguint les directrius del Decret 200/2013, de 23 de juliol, dels consells de parti-
cipació territorial i nacional dels infants i els adolescents de Catalunya, es va constituir 
a partir de vocals representants dels diferents consells de participació territorials actius 
en el moment de constitució del Consell Nacional, que volguessin participar a l’òrgan 
nacional.

Actualment, el CNIAC està constituït pels consells territorials de: Badalona, Tarra-
gona, Sant Cugat del Vallès, Mollerussa, El Prat de Llobregat, Parets del Vallès, Corne-
llà, Lleida, Granollers, Castellar del Vallès, Rubí, Cardedeu, L’Hospitalet de Llobregat, 
Castellvell del Camp, Artés, Santa Perpetua de Mogoda, Sant Joan Despí, La Garriga, 
Callús, Santpedor, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Feliu de Llobregat, Vic, Sitges, Esplu-
gues de Llobregat, Barberà del Vallès, Solsona, Begues, Caldes de Montbui, Barcelona 
i La Seu d’Urgell.

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció d’un 
institut al barri de Cappont, de Lleida (Segrià)
314-00634/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11221 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00634/11 us informo 
del següent:

La demanda de llocs escolars dels ensenyaments d’educació secundària del barri de 
Cap Pont de Lleida queda assumida per l’oferta de llocs escolars dels instituts Joan Oró, 
Marius Torres i Samuel Gili i Gaya, de la ciutat de Lleida.

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la viabilitat de l’aeroport 
de Lleida
314-00635/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10468 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00635/11 us informo del 
següent:

L’aeroport de Lleida-Alguaire fa sis anys que es va inaugurar. Des d’abans de las 
seva inauguració s’ha anat treballant per maximitzar l’impacte econòmic i social de 
l’aeroport en el territori.

Amb aquest objectiu es va establir la Taula Estratègica de l’Aeroport, integrada per 
totes les institucions públiques del territori: Generalitat, Diputació, Consell Comarcal i 
Ajuntaments; així com la Cambra de Comerç de Lleida.

El Govern, en el marc de la Taula Estratègica de l’Aeroport, continua treballant, dia 
a dia, per millorar el retorn econòmic i social de l’aeroport de Lleida - Alguaire. Aques-
ta activitat es ve realitzant dia a dia des de la constitució de la Taula Estratègica de l’Ae-
roport i es preveu continuar amb aquesta dinàmica en el futur.

Barcelona, 22 de febrer de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els abonaments per als 
usuaris habituals del tren Avant que connecta Lleida amb Barcelona
314-00636/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10469 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00636/11 us informo 
del següent:

Us informen que la Generalitat de Catalunya no és competent en serveis d’alta velo-
citat ja que la competència és del govern d’Espanya.

Sense perjudici, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha posat de manifest en 
diverses ocasions al Govern d’Espanya la necessitat de reduir el preu i flexibilitzar les 
condicions d’ús dels títols de transport dels serveis Avant entre Lleida i Barcelona per 
tal d’assimilar-los a d’altres més baixos existents a l’Estat espanyol, tot garantit que els 
usuaris que fan un us recurrent d’aquest servei tinguin un preu adequat i proporcionat a 
la resta de serveis existents.

Barcelona, 22 de febrer de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el servei de rodalia del 
Camp de Tarragona
314-00642/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10470 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00642/11 us informo 
del següent:

Els serveis de Rodalies de Tarragona van transportar 118.000 viatgers l’any 2014 i 
178.000 viatgers durant el 2015.

L’evolució i execucions d’explotació d’aquest serveis s’analitza en el marc de Òrgan 
mixt de coordinació i control Generalitat-Renfe de gestió del servei de Rodalies de Ca-
talunya.

Les deficiències en la fiabilitat i la puntualitat dels serveis tenen el seu origen en les 
limitacions de velocitat i en les diferents incidències i avaries de la xarxa gestionada per 
Adif, que degut a la manca d’inversió del Govern espanyol es troba en una situació defi-
cient de manteniment i d’explotació.

La millora dels serveis en fiabilitat, velocitat comercial i freqüències seria possible 
amb la posada en servei de la variant entre Vandellòs i Vila-seca, obres que, l’Estat es-
panyol va començar a executar fa 15 anys, és a dir, el 2001.

Barcelona, 22 de febrer de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preventives 
per a alertar les poblacions de la Segarra i l’Urgell del risc de rovinades el 
2 de novembre de 2015
314-00645/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10836 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00645/11, conjuntament 
amb les número de tramitació 314-00646/11, 314-00647/11 i 314-00648/11, us informo 
del següent:

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

D’acord amb els informes que m áporten els responsables, en relació amb la inun-
dació de 2 de novembre de 2015 al municipi d’Agramunt, el Cecat va trametre diferents 
comunicacions a les institucions que determina el Pla Inuncat, d’acord amb la predicció 
que es va rebre del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Concretament, el dilluns 
2 de novembre, a les 15: 37, es va rebre un avís del SMC d’observació de pluja intensa a 
les Garrigues amb possible afectació a les comarques del Pla d’Urgell i l’Urgell durant 
les dues hores següents. En conseqüència, el Cecat va fer enviaments d’SMS i correu 
electrònic a les institucions d’aquestes tres comarques, municipis i consells comarcals, a 
més dels cossos d’intervenció.

Protecció Civil mantenia el Pla Inuncat en alerta per a les zones afectades per la pre-
dicció del SMC. En tenir coneixement de la rubinada a Agramunt i l’afectació a la Resi-
dència Ribera de Sió, es va declarar la situació d’emergència del Pla.

A partir de les 8 del vespre i fins tres quarts de dotze, es van activar parcs de bom-
bers voluntaris de Torà, Guissona, Agramunt i Ponts.
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Des d’un quart de dotze de la nit, un vehicle del Parc de Bombers Voluntaris d’Agra-
munt, amb dos bombers, i a sol·licitud del cap de guàrdia de la Regió, surt per fer un 
recorregut del riu Sió aigües amunt d’Agramunt, ja que des de les 8 del vespre s’havien 
reportat alguns serveis d’aigua en municipis de la Segarra.

Entre dos quarts de dotze de la nit i les quatre de la matinada, la dotació dels bom-
bers d’Agramunt van realitzar diferents comprovacions i serveis a la conca del riu Sió, 
aigües amunt d’Agramunt, arribant a l’entrada d’aquest municipi, a dos quarts de quatre.

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les alertes de l’Institut 
Català de Meteorologia a la Direcció General de Protecció Civil sobre el 
risc de fortes pluges i inundacions a la Segarra i l’Urgell el 2 de novembre 
de 2015
314-00646/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10836 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00645/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades 
per Protecció Civil davant les fortes pluges a la Segarra i l’Urgell el 2 de 
novembre de 2015
314-00647/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10836 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00645/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca d’avisos de 
l’arribada de rovinades als municipis de la Segarra i l’Urgell el 2 de 
novembre de 2015
314-00648/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10836 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00645/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació dels 
cossos d’emergències pel desbordament del riu Sió a Agramunt (Urgell) el 
2 de novembre de 2015
314-00649/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10837 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00649/11, us informo 
del següent:
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D’acord amb els informes que m áporten els responsables, en relació amb la inun-
dació al municipi d’Agramunt de 2 de novembre de 2015 i la coordinació dels diferents 
cossos destinats a emergències, l’avís telefònic de la inundació de la residència Ribera 
de Sió es va rebre al telèfon d’emergències 112 i tots els cossos van rebre la carta tele-
màtica i van activar els seus respectius recursos.

Els diferents cossos d’emergències presents en el lloc de l’emergència es van coordi-
nar a través de les seves respectives Sales.

En el cas del cos de Bombers, la sala de control de Regió va ser la interlocutora di-
recta amb les sales de coordinació del cos de Mossos d’Esquadra i del SEM, i a través 
de la sala central de bombers, amb el Cecat. D’altra banda, el sotscap de guàrdia, en 
arribar al lloc del sinistre, va realitzar la coordinació «in situ», com a cap de la interven-
ció. Més tard, amb l’arribada del cap de guàrdia, es va fer el relleu del comandament i el 
cap de la intervenció va passar a ser el cap de guàrdia.

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de trucades 
al telèfon d’emergències 112 per a alertar sobre les rovinades de diversos 
rius de la Segarra i l’Urgell el 2 de novembre de 2015
314-00650/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10838 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00650/11, us informo 
del següent:

D’acord amb els informes que m’aporten els responsables, en relació amb la inunda-
ció al municipi d’Agramunt, el telèfon d’emergències 112 de Catalunya, entre les 22:00 h  
del dilluns 2 de novembre de 2015 i les 04:30 h del dimarts 3 de novembre de 2015, va 
rebre 9 trucades de la comarca de la Segarra i 38 trucades de la comarca de l’Urgell, in-
formant d’incidències de despreniments, inundacions i riuades en aquestes comarques.

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les recomanacions als 
ajuntaments de la Segarra i l’Urgell per a evitar danys materials i personals 
arran de les rovinades del 2 de novembre de 2015
314-00651/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10839 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00651/11, us informo 
del següent:

D’acord amb els informes que m’aporten els responsables, en relació amb la inun-
dació de 2 de novembre de 2015 al municipi d’Agramunt i les accions recomanades als 
ajuntaments, cal esmentar que les previsions, indicacions i recomanacions de Protecció 
Civil en episodis de pluges intenses o acumulació d’aigua es troben establertes al Pla 
Inuncat. En el Pla s’estableix el sistema d’avisos i comunicacions i en aquests, quan es 
realitzen, es torna a incidir en les mesures a adoptar.



BOPC 73
4 de març de 2016

1.25.15. Preguntes per escrit 61 

El Cecat va trametre diferents comunicacions a les institucions que determina el Pla 
Inuncat, d’acord amb la predicció que es va rebre del Servei Meteorològic de Catalu-
nya (SMC). Concretament, el dilluns 2 de novembre, a les 15:37, es va rebre un avís del 
SMC d’observació de pluja intensa a les Garrigues amb possible afectació a les comar-
ques del Pla d’Urgell i l’Urgell durant les dues hores següents. En conseqüència, el Ce-
cat va fer enviaments d’SMS i correu electrònic a les institucions d’aquestes tres comar-
ques, municipis i consells comarcals, a més dels cossos d’intervenció.

A partir de les 8 del vespre i fins tres quarts de dotze, es van activar els parcs de 
bombers voluntaris de Torà, Guissona, Agramunt i Ponts. 

Entre dos quarts de dotze de la nit i les quatre de la matinada, la dotació dels bom-
bers d’Agramunt van realitzar diferents comprovacions i serveis a la conca del riu Sió, 
aigües amunt d’Agramunt, arribant a l’entrada d’aquest municipi, a dos quarts de quatre.

Protecció Civil mantenia el Pla Inuncat en alerta per a les zones afectades per la pre-
dicció del SMC. En tenir coneixement de la rubinada a Agramunt i l’afectació a la Resi-
dència Ribera de Sió, es va declarar la situació d’emergència del Pla.

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Jordi Jané i Guasch, cinseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’alerta als mossos 
d’esquadra i als bombers pel risc de fortes pluges i inundacions a la 
Segarra i l’Urgell el 2 de novembre de 2015
314-00652/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10840 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00652/11, us informo 
del següent:

D’acord amb els informes que m’aporten els responsables, el matí del divendres 30 
d’octubre de 2015, el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) va avisar per correu 
electrònic al Cecat de la previsió de pluges entre dilluns 2 i dimarts 3 de novembre, amb 
afectació prevista principalment al litoral i prelitoral. El Cecat, en base a aquest preavís 
i a que la predicció era a mig termini, comunicà telefònicament amb les sales operati-
ves de Bombers, Mossos, SEM i 112 i les informà del possible fenomen per als propers 
dilluns i dimarts.

El diumenge 1 de novembre, un cop analitzat un nou comunicat del SMC, es va de-
cidir activar en fase d’alerta el Pla Inuncat i, al migdia, el Cecat va fer un enviament per 
SMS, correu electrònic i fax a entitats d’alerta del Pla, grups genèrics d’activació del 
Departament d’Interior, Delegacions Territorials de la Generalitat afectades, municipis 
i consells comarcals afectats per la previsió.

El 2 de novembre de 2015, el comunicat que el Servei Meteorològic de Catalunya 
envià a les 15:37 h al Cecat informava de pluja intensa a les Garrigues que podia afec-
tar l’Urgell i el Pla d’Urgell durant les 2 hores següents. Aquest comunicat d’advertència 
implicava l’àrea afectada per l’incident d’Agramunt.

Una vegada analitzat l’avís de perill anterior es va decidir fer un enviament de l’aler-
ta via SMS a grups genèrics d’activació de pla, Delegació Territorial de la Generali-
tat de Lleida, municipis i consells comarcals afectats de les Garrigues, el Pla d’Urgell 
i l’Urgell, informant-los de l’alerta amb el següent missatge: «Seguiment-Alerta-Inun-
cat-Superat llindar 20mm/30min a les Garrigues, possible afectació del fenomen a Ur-
gell i Pla d’Urgell durant properes dues hores».

A partir de les 8 del vespre i fins tres quarts de dotze, es van activar els parcs de 
bombers voluntaris de Torà, Guissona, Agramunt i Ponts.
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A les 3 de la matinada, una tècnica de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre trucà 
al tècnic del Cecat per comentar que havien estat fent el seguiment de la conca del Se-
gre per l’episodi de pluges i que s’estava normalitzant.

A les 3:49 h els bombers voluntaris d’Agramunt, en observar afectació important per 
aigua, van avisar els veïns d’Agramunt mitjançant la megafonia i les sirenes del propi 
vehicle i demanaren la retirada de vehicles i el confinament a les plantes superiors dels 
habitatges.

A les 4 de la matinada, la dotació de bombers voluntaris es personà a la residència 
d’avis Ribera de Sió, on els va atendre una treballadora del centre a la qual informaren 
del risc imminent d’inundacions per desbordament del riu Sió. La treballadora els va 
respondre que informaria d’aquest fet a la direcció de la residència. No els sol·licità aju-
da, ni advertí que hi havia 9 persones a la planta -1 i els bombers marxaren direcció a 
Preixens, aigües avall del riu Sió, per tal d’avaluar el grau d’afectació i avisar, si s’escau, 
d’altres possibles incidències.

A les 4:05 h, el 112 va rebre la trucada d’una treballadora de la residència que s’iden-
tificà i manifestà que el riu s’havia desbordat i que entrava molta aigua que impedia po-
der baixar a la planta inferior a les dues auxiliars que es trobaven dins del centre.

A les 4:06:54 h, la gestora del 112 derivava telemàticament l’incident al Cos de 
Bombers RE Lleida, al Cos de Mossos d’Esquadra ABP Urgell, al cos d’Agents Rurals 
i al Cecat, i va transferir la trucada de l’alertant a la Sala Regional de Lleida del Cos de 
Bombers. Un minut més tard, la gestora del 112 avisà també al Sistema d’Emergències 
Mèdiques amb tota la informació facilitada.

A les 4:09:51 h, la Sala de Regió de Bombers els avisà perquè tornessin a la Residèn-
cia Ribera del Sió i la Sala Regional del Cos de Mossos d’Esquadra avisà la patrulla que 
estava a Agramunt alertant el veïnat perquè s’adrecés també a la residència. La patrulla 
hi arribà a les 4:17 h i els bombers voluntaris d’Agramunt a les 4:20 h.

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforç d’efectius dels 
parcs de bombers de Tàrrega, Balaguer, Mollerussa i Agramunt el 2 de 
novembre de 2015
314-00653/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10841 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00653/11, conjuntament 
amb les 314-00654/11 i 314-00655/11, us informo del següent:

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

A partir de les informacions que m áporten diversos responsables dels serveis im-
plicats, en relació amb la inundació al municipi d’Agramunt de 2 de novembre de 2015, 
durant aquella tarda del 2 de novembre, i amb l’objectiu de donar cobertura als possi-
bles serveis derivats de les intenses pluges, es van activar diferents parcs de bombers 
voluntaris de la regió de Lleida: Seròs, Almacelles, Almenar i la Granadella.

A partir de les 8 del vespre i fins tres quarts de dotze, es van activar parcs de bom-
bers voluntaris de Torà, Guissona, Agramunt i Ponts.

Des d’un quart de dotze de la nit, un vehicle del Parc de Bombers Voluntaris d’Agra-
munt, amb dos bombers, i a sol·licitud del cap de guàrdia de la Regió, surt per fer un re-
corregut del riu Sió aigües amunt d’Agramunt.
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Els dies 2 i 3 de novembre de 2015 els bombers voluntaris d’Agramunt van treballar 
en els tres serveis següents: 

Data Servei

02/11/2015

Revisió del riu Sió. Municipis de Tarroja de Segarra, Torrefeta i 

Florejacs, les Pallargues, Ossó de Sió, Puigverd d’Agramunt, Agramunt 

i Preixens.

03/11/2015 Residència Ribera del Sió. Agramunt

03/11/2015 Esgotament d’un garatge al carrer dels Esports, d’Agramunt

Barcelona, 22 de febrer de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació d’efectius dels 
parcs de bombers de Tàrrega, Balaguer, Mollerussa i Agramunt el 2 de 
novembre de 2015
314-00654/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10841 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00653/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sortides dels bombers 
voluntaris d’Agramunt (Urgell) els dies 2 i 3 de novembre de 2015
314-00655/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10841 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00653/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació dels bombers 
voluntaris arran del desbordament del riu Sió el 2 de novembre de 2015
314-00656/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10842 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00656/11, us informo 
del següent:

D’acord amb els informes que m’aporten els responsables, l’actuació dels bombers 
voluntaris en relació amb la inundació a Agramunt el dia 2 de novembre de 2015 va ser 
la següent:

Des d’un quart de dotze de la nit, un vehicle del Parc de Bombers Voluntaris d’Agra-
munt, amb dos bombers, i a sol·licitud del cap de guàrdia de la Regió, sortí per fer un 
recorregut del riu Sió aigües amunt d’Agramunt, ja que des de les 8 del vespre s’havien 
reportat alguns serveis d’aigua en municipis de la Segarra.

A les 00:34 hores es trobaven situats a l’accés a Sisteró, on baixava el fort del cor-
rent. Abalisaren la carretera amb cinta i demanaren que s’informés a Mossos.

A les 00:47 hores informaren que es trobaven a l’alçada de les Pallargues i que el riu 
Sió estava pujant, però que no passava per sobre de la carretera.
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A les 00:56 hores informaren que a la carretera L-304, pk 2, l’aigua començava a 
passar per sobre de la calçada i demanaren que es comuniqués a Mossos, per tal de ta-
llar la carretera. A la 01:13 hores s’envià al lloc, des de la sala de control de Regió, un 
vehicle del parc de bombers voluntaris de Guissona, per tal de tenir un vehicle de bom-
bers a cada banda del riu i evitar que els vehicles intentessin passar el pont amb la cal-
çada negada, en sentit Agramunt.

A les 02:19 hores comunicaren que el cabal del riu Sió havia començat a baixar de 
nivell i que al lloc es quedava només el vehicle de Guissona. El vehicle d’Agramunt va 
seguir riu avall direcció Agramunt.

A les 02:30 hores els bombers voluntaris d’Agramunt comunicaren que tallaven l’en-
trada a la població de Castellnou d’Ossó. Van senyalitzar el tall de la carretera amb cin-
ta.

A les 03:02 hores informaren que la capçalera de l’avinguda acabava d’arribar a Pui-
gverd d’Agramunt i que l’aigua tallava una de les entrades a la població.

A les 03:28 hores arribaren a l’entrada de la població d’Agramunt i informaren que 
intentaven alertar els propietaris d’una granja amb habitatge adjacent a l’explotació, on 
veien que hi havia un cotxe estacionat. No els contestà ningú i demanaren la presència 
d’una patrulla de Mossos al lloc.

A les 03:49 hores comunicaren afectació important per aigua a Agramunt. Van avi-
sar els veïns de la zona mitjançant la megafonia i les sirenes del propi vehicle i els hi de-
manaren la retirada de vehicles i el confinament a les plantes superiors dels habitatges. 
El cap del parc de bombers d’Agramunt trucà al cap de la policia local de la població, 
informant-lo de com estava la situació.

A les 4 de la matinada, els bombers d’Agramunt es personaren a la residència d’avis 
Ribera del Sió i, en ser atesos per una treballadora de la pròpia residència, l’informaren 
que hi havia risc d’inundacions per desbordament del riu Sió. La treballadora els va res-
pondre que informaria a la direcció de la residència, però no els sol·licità ajuda ni els in-
formà que hi havia persones a la planta –1. Els bombers marxaren direcció a Preixens, 
per tal d’avaluar el grau d’afectació del riu Sió aigües avall.

A les 4:05, el 112 va rebre la trucada d’una treballadora de la residència d’avis Ri-
bera del Sió, informant que no podien treure 9 persones que es trobaven a la planta de 
baix. Manifestava que el riu s’havia desbordat i entrava molta aigua que impedia poder 
baixar a la planta inferior a les dues auxiliars que es trobaven dins del centre.

A les 4:06:54, la gestora del 112 derivà telemàticament l’incident al Cos de Bombers 
RE Lleida, al Cos de Mossos d’Esquadra ABP Urgell, al cos d’Agents Rurals i al Cecat, 
i transferí la trucada de l’alertant a la Sala Regional de Lleida del Cos de Bombers. Un 
minut més tard, la gestora del 112 avisà també al Sistema d’Emergències Mèdiques amb 
tota la informació facilitada. Immediatament s’activà el vehicle d’Agramunt, que es tro-
bava a Preixens, en direcció a la residència.

A les 04:20 hores, quan els bombers arribaren a la residència, un d’ells es llençà a 
l’aigua per accedir a la zona de les habitacions on eren les àvies-residents, però no ho va 
aconseguir.

A les 04:28 hores, informaren de la gravetat de la situació i van requerir mitjans es-
pecífics per a l’emergència. En aquest moment, 4 bombers voluntaris més del parc s’in-
corporaren al servei.

A partir d’aquest moment la dotació del parc de bombers d’Agramunt va treballar, 
primer en el salvament i, amb posterioritat, en l’esgotament d’aigua de la residència, fins 
a la finalització del servei, a les 19:22 hores, en què passà a fer un nou servei d’esgota-
ment d’aigua a la mateixa població d’Agramunt.

Altres parcs de bombers que treballaren al servei van ser Balaguer, Mollerussa, Ar-
tesa de Segre, Torà i Guissona.

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avís als bombers 
especialitzats en activitats subaquàtiques arran del desbordament del riu 
Sió el 2 de novembre de 2015
314-00657/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10983 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00657/11, us informo 
del següent:

D’acord amb els informes que m’aporten els responsables, en relació amb la inunda-
ció al municipi d’Agramunt de 2 de novembre de 2015, a les 4:17 h arribà a la residència 
Ribera de Sió una patrulla de Mossos d’Esquadra que es trobava al municipi alertant els 
veïns amb les sirenes acústiques del vehicle policial. El relat dels agents que figura a la 
seva minuta policial refereix que, en arribar-hi, tres agents es van desprendre dels cin-
turons, camises, emissores i objectes personals i baixaren per les escales que donaven 
accés al semi soterrani on es trobaven les 9 persones que no s’havien pogut treure. En 
arribar als darrers esgraons, van poder apreciar com l’aigua els arribava al pit, continua-
va pujant-ne el nivell i ja estava a tan sols un parell de pams dels marcs de les portes.

Es demanà a la Sala Central de Bombers la incorporació al servei de la totalitat del 
personal bomber especialista GRAE subaquàtic, amb base al parc de Cerdanyola del 
Vallès, a les 04:41 hores. S’incorporaren un caporal i tres bombers de primera al dispo-
sitiu de salvament a la residència Ribera del Sió a les 06:03 hores.

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les instruccions donades 
pel que fa als edificis situats en zona inundable a Agramunt (Urgell) el 2 de 
novembre de 2015
314-00658/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10843 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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

lunya, i per tal de donar resposta a la preguntes parlamentàries 314-00658/11 i 314-
00659/11, us informo del següent:

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

A partir de les informacions que m áporten diversos responsables dels serveis im-
plicats, en relació amb la inundació al municipi d’Agramunt el 2 de novembre de 2015, 
a les 3:49 h els bombers voluntaris d’Agramunt, en observar afectació important per 
aigua, van avisar els veïns d’Agramunt mitjançant la megafonia i les sirenes del propi 
vehicle i demanaren la retirada de vehicles i el confinament a les plantes superiors dels 
habitatges.

Minuts més tard, a les 4 de la matinada, la dotació de bombers voluntaris d’Agra-
munt es personà a la residència d’avis Ribera de Sió, on els va atendre una treballadora 
del centre a la qual informaren del risc imminent d’inundacions per desbordament del 
riu Sió. La treballadora els va respondre que informaria d’aquest fet a la direcció de la 
residència. No els sol·licita ajuda, ni adverteix que hi ha 9 persones a la planta –1, i els 
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bombers marxen direcció a Preixens, aigües avall del riu Sió, per tal d’avaluar el grau 
d’afectació i avisar, si s’escau, d’altres possibles incidències.

Barcelona, 22 de febrer de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avís als propietaris de la 
Residència Ribera del Sió, d’Agramunt (Urgell), sobre el risc d’inundació el 
2 de novembre de 2015
314-00659/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10843 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00658/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el rescat dels 
supervivents de les inundacions del 2 de novembre de 2015
314-00661/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10844 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00661/11, us informo 
del següent:

D’acord amb els informes que m’aporten els responsables, pel que fa al rescat amb 
motiu de la inundació del dia 2 de novembre de 2015 a la Residència Ribera del Sió 
d’Agramunt, els bombers voluntaris d’Agramunt, en arribar a la residència, van intentar 
accedir per les escales interiors fins a les habitacions de la planta del semisoterrani on 
hi havia les persones atrapades segons les indicacions de la responsable de la residència.

Un dels bombers es va llençar a l’aigua per accedir a la zona de les habitacions. Atès 
que el nivell d’aigua ja era molt alt, la temperatura força baixa i la visibilitat a la zona 
era deficient, es replantejà l’estratègia, ja que qualsevol actuació comportava un risc per 
la pròpia integritat física dels bombers.

Amb l’arribada de més personal i mitjans per intentar accedir a les habitacions, 
s’equipà dos binomis de bombers amb vestits de neoprè: un del parc de Balaguer i l’altre 
de Mollerussa.

Per accedir al lloc del sinistre i poder rescatar els sobrevivents es van haver de for-
çar amb palanques i treure les reixes de les finestres del carrer Ensenyament. Es posà en 
servei la barca del parc de Balaguer per accedir a les finestres que donaven al pati inte-
rior de la residència, on es van haver de trencar les persianes i els vidres.

Els bombers, des de l’exterior, van aconseguir evacuar la primera àvia per les fines-
tres del carrer Ensenyament. Per aquestes mateixes finestres els bombers del parc de 
Mollerussa van accedir a l’interior i trobaren una segona àvia, que va ser evacuada per 
la mateixa finestra.

El binomi de bombers de Mollerussa explorà per les habitacions i trobà una tercera 
àvia, agafada a un matalàs, en una habitació que donava al pati interior i va ser evacua-
da, igualment, per la finestra que donava al carrer Ensenyament.

El binomi de bombers del parc de Balaguer, que havia accedit al semisoterrani per 
l’escala interior de l’edifici, trobà una quarta àvia i amb l’ajut del binomi de Mollerussa, 
l’evacuaren també per la finestra del carrer Ensenyament.

Quan s’incorporà l’equip GRAE-Cerdanyola a les tasques de recerca, accedint per 
l’escala interior d’accés a la planta semisoterrani on s’instal·là línia de vida, es va afegir 
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als binomis de Mollerussa i Balaguer que ja estaven treballant. Localitzaren la cinquena 
àvia amb vida, que va ser evacuada per la mateixa finestra que les anteriors.

Barcelona, 22 de febrer de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures correctores 
per a evitar sinistres com el que es va produir a Agramunt (Urgell) arran del 
desbordament del riu Sió el 2 de novembre de 2015
314-00665/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10984 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00665/11, us informo 
del següent:

D’acord amb els informes que m áporten els responsables, en el sistema de predicció 
i d’alerta primerenca, que sempre és important per adoptar decisions i mesures antici-
pades, es considera cabdal revisar el seguiment del comportament de la conca hidrogrà-
fica per part del seu titular a fi de poder disposar d’una avaluació d’hidrometeorologia 
precisa. En aquest sentit seria important que els organismes titulars de les diferents con-
ques hidrogràfiques instal·lin sistemes de monitorització i d’alerta primerenca que per-
metin l’adopció de mesures preventives en zones de risc. També es considera necessari 
revisar les estratègies i criteris d’alerta i resposta contingudes en els plans de protecció 
civil per tal d’adequar-les millor a les realitats territorials i sectorials i fer-les més efica-
ces, anticipant les situacions d’emergència i impulsar la constitució de comissions terri-
torials i sectorials de protecció civil.

Barcelona, 22 de febrer de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la remodelació de 
l’Institut Ventura Gassol, de Badalona (Barcelonès)
314-00666/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11222 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00666/11 us informo 
del següent:

El 13 de novembre de 2015 el Departament d’Ensenyament va autoritzar els honora-
ris per poder modificar el projecte executiu per la nova construcció de l’Institut Ventura 
i Gassol, atès que és la construcció escolar que s’ha prioritzat en la planificació de cons-
truccions escolars del Departament d’Ensenyament a la ciutat de Badalona.

També us informo que des del Departament d’Ensenyament s’han mantingut reu-
nions periòdiques amb la comunitat educativa de l’Institut Ventura i Gassol.

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pacte nacional per a 
l’habitatge
314-00684/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10988 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-00684/11 a 314-
0685/11 atès que fan referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a informacions 
estretament relacionades, fet que és objectivament constatable.

El Pacte nacional per a l’habitatge, quan es va establir, preveia un horitzó de vigèn-
cia fins aquest any 2016 i es sustentava en estadístiques demogràfiques d’aquell moment 
que han quedat absolutament obsoletes i superades. També, tota la sèrie de projeccions 
de dades d’actuacions del sector públic i privat van capgirar bona part dels objectius.

La legislació que s’ha anat adoptant darrerament fa que moltes de les línies d’actua-
cions previstes al Pacte hagin quedat superades.

En aquest sentit, informem que aviat es finalitzaran els treballs d’estimació de les 
necessitats, dels dèficits i dels desequilibris actuals en matèria d’habitatge, necessaris 
per aprovar el Pla territorial sectorial d’habitatge a Catalunya.

Aquest Pla es presentarà al corresponent Consell Assessor de l’Habitatge, que és 
l’organisme consultiu, assessor i de participació de la Generalitat de Catalunya que està 
establert per Llei en matèria d’habitatge.

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, en l’actualitat no està prevista la convocatò-
ria del Pacte Nacional per a l’Habitatge.

Barcelona, 19 de febrer de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habi-
tatge

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria del Pacte 
nacional per a l’habitatge
314-00685/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10988 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00684/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
donar visibilitat a les aportacions de les dones en tots els àmbits del 
coneixement
314-00727/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10791 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 escrita, amb Número de Tramitació: 314-
00727/11 us trameto, en document annex, la informació facilitada per l’Institut Català 
de les Dones.

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència
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Annex
L’Institut Català de les Dones (ICD dissenya les estratègies de transversalitat que 

garanteixin que totes les polítiques públiques incorporin la perspectiva de gènere i de 
les dones. En aquest sentit, la coordinació de totes les persones que intervenen en els 
processos de gestió de l’Administració pública catalana representa un canvi de model, 
i per aquesta raó el Pla estratègic de polítiques de dones del Govern de la Generalitat 
2012-2015 ha esdevingut el full de ruta per treballar dins d’un marc conceptual com-
partit.

Millorar la representació i la participació de les dones en els àmbits social, cultural, 
econòmic i polític, així com vetllar per la igualtat dels drets de les dones i la no discri-
minació entre homes i dones, són qüestions que el Govern de la Generalitat considera 
que cal impulsar de forma prioritària. 

Des del Govern s’ha donat visibilitat al paper actiu i creatiu de les dones en tots els 
camps de la cultura i de la memòria històrica mitjançant actuacions de sensibilització 
per tal de modificar i superar els estereotips limitadors.

Amb motiu dels 100 anys del seu naixement, es va fer un reconeixement a la figura 
de Neus Català i per extensió a la de totes les persones que van patir les conseqüències 
de la guerra, la dictadura franquista i l’internament en camps de presoners i d’extermini 
per donar a conèixer a les generacions més joves, la veu i el testimoniatge d’un passat 
històric.

L’ICD i la Universitat de Barcelona van signar un conveni marc de col·laboració per 
al desenvolupament d’activitats conjuntes que impulsin la inclusió de la perspectiva de 
gènere en el coneixement. L’objectiu d’aquest conveni és potenciar les relacions aca-
dèmiques i científiques, les activitats docents, l’intercanvi d’informació, publicacions i 
materials, la investigació, els estudis i els projectes d’interès comú, i la seva divulgació, 
entre altres.

L’ICD també va signar un conveni específic amb el Grup de recerca consolidat de 
creació i pensament de les dones, que aglutina tres grups investigadors de la Universi-
tat de Barcelona: es tracta del Centre dona i literatura, el Seminari filosofia i gènere, i 
Tàcita Muta (Grup d’Estudis de Dones i Gènere a l’Antiguitat). Mitjançant aquest con-
veni l’Institut dóna suport a iniciatives com Lletra de dona, un repositori de ressenyes 
d’obres de literatura i pensament escrites per dones, el Congrés «Pensar Europa. Les fi-
lòsofes i els seus mestres», seminaris sobre les nenes i la violència, les Primaveres aren-
dtianes, el Laboratori de Tesi, o Taula de poetes (off-festival Barcelona Poesia).

L’Institut Català de les Dones també ha signat convenis marc i/o específics amb la  
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra,  
la Universitat de Girona, la Facultat de Dret de Universitat Autònoma de Barcelona, la 
Universitat Rovira i Virgili, i la Universitat de Lleida.

També es va signar un conveni marc de col·laboració entre l’Institut Català de les 
Dones i l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural per a desenvolupar actuacions con-
juntes en l’àmbit de la promoció de la igualtat entre dones i homes en els 26 museus de 
la xarxa del Museu de la ciència i de la Tècnica de Catalunya. Es realitzaran actuacions 
per reconèixer i visibilitzar la participació de les dones en els avenços científics i tèc-
nics, particularment en la seva aplicació industrial. En el món de la ciència, la tècnica i 
la indústria l’androcentrisme ha invisibilitzat i menystingut les aportacions femenines.

L’Institut va iniciar una línia de col·laboració per introduir la perspectiva de gènere 
en els museus amb la signatura d’un conveni de col·laboració amb el Museu Nacional 
d’Art de Catalunya per incrementar la visibilització de les aportacions de les dones en 
les seves activitats.

Aquests convenis donen compliment al Pla estratègic de polítiques de dones 2012-
2015 del Govern de la Generalitat de Catalunya, que determina que cal avançar en el re-
coneixement de les aportacions de les dones a tots els àmbits de la societat i garantir la 
presència i la veu de les dones en el procés de construcció d’un model de societat equi-
tativa on les capacitats i habilitats, tant dels homes com de les dones, siguin reconegu-
des com a necessàries i valuoses per a tota la ciutadania.

D’altra banda, a la pàgina web de l’ICD hi ha diverses eines per a fomentar la visibi-
litat de les dones al llarg de la història, a destacar entre d’altres: 



BOPC 73
4 de març de 2016

1.25.15. Preguntes per escrit 70

– Nomenclàtor col·laboratiu dels carrers amb nom de dona de Catalunya. Aques-
ta eina s’emmarca en l’objectiu de l’Institut Català de les Dones de donar visibilitat a 
les aportacions que fan les dones a la nostra societat, i que moltes vegades queden in-
visibilitzades o no són prou reconegudes. Es tracta d’un nomenclàtor dels carrers amb 
nom de dona, de caràcter col·laboratiu, que permet als municipis, i a tothom qui tingui 
interès, identificar els carrers de Catalunya que tenen nom de dona, crear o ampliar in-
formació sobre la dona en qüestió i, alhora, compartir i divulgar aquest coneixement a 
través de les principals xarxes socials.

L’aplicatiu, que tècnicament ha realitzat l’Institut Cartogràfic de Catalunya, visibilit-
za i prestigia la figura i les aportacions que moltes dones han fet a la societat i vol pro-
moure que hagi interès dels ens locals per incrementar el nombre de carrers dedicats a 
dones, que en aquests moments és molt baix. També pretén implicar en aquest objectiu 
els àmbits educatius, empresarials i comercials, culturals, esportius, etc. de les localitats 
amb l’objectiu que puguem completar i anar construint el mapa dels carrers dedicats a 
dones de Catalunya.

– Cicle d’entrevistes «Veu de dona». Recull les vivències de dones significades de 
Catalunya en àmbits tant diversos com l’esport, la cultura, la comunicació, l’associaci-
onisme, etc. Les entrevistes són realitzades per diferents professionals del món perio-
dístic.

– Moments històrics de les dones a Catalunya. Col·lecció de moments de la història 
de Catalunya en els quals les dones van deixar el signe de la llibertat femenina en el món.

– Dones amb història. En col·laboració amb la revista Sàpiens, divulgació de les do-
nes oblidades o poc reconegudes que hi ha hagut al llarg de la història de Catalunya.

Teresa M. Pitarch i Albós, presidenta

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
promocionar els criteris d’igualtat entre homes i dones
314-00728/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10792 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 conjunta a les preguntes escrites, amb Número de Tra-
mitació: 314-00728/11 a 314-00733/11, ambdues incloses i 314-00735/11, us trameto, en 
document annex, la informació facilitada per l’Institut Català de les Dones.

Atès que aquestes preguntes fan totes referència a un mateix assumpte i, per con-
següent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient de respon-
dre-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.

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex
El programa Estimar no fa mal, s’emmarca dins la línia estratègica de sensibilització 

i prevenció del Programa d’Intervenció Integral contra la Violència Masclista (PIIVM 
2012-2015) i que respon a la voluntat d’homogeneïtzar i millorar l’eficàcia del conjunt 
de les actuacions preventives així com dels continguts que s’adrecen a joves adolescents 
i que es realitzen des de les diferents administracions públiques i institucions.

S’adreça a joves d’entre 10 i 19 anys, a professionals que treballen amb aquests jo-
ves, així com a pares i mares i pretén dotar de les competències necessàries per realit-
zar accions de prevenció de les situacions d’abús en les relacions de parella i afectives, 
i fomentar actituds i comportaments igualitaris, tot promovent la reflexió al voltant dels 
comportaments abusius vinculats als rols de gènere i als models de feminitat i mascu-
linitat.
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Les actuacions d’Estimar no fa mal, les desenvolupen conjuntament l’Institut Cata-
là de les Dones, la Direcció General de Joventut, la Direcció General de Famílies i la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies i els Departaments d’Ensenyament, Salut, Interior i Justícia.

Recentment s’han editat nous materials per ajudar a identificar i superar situacions 
de control en les primeres relacions de parella: 

– Vídeo #DesactivaelControl: vol ajudar a identificar als i les adolescents, especial-
ment a les noies, les situacions de control abusives, que fan seves les noies davant aques-
tes actituds i indica com superar-les. L’estudi sobre la percepció de la violència de gène-
re en l’adolescència i la joventut mostra que el 33% de joves entre 15 i 29 anys considera 
el control dins la parella un fet acceptable en algunes circumstàncies.

– Manual per a la prevenció de la violència masclista: és una eina pràctica de tre-
ball per a la prevenció de la violència masclista adreçada a professionals que incideixen 
en els processos de socialització dels i les adolescents. Aporta competències tècniques 
que permeten el foment d’actituds i creences igualitàries, la promoció del respecte i la 
responsabilitat personal en les relacions, la deconstrucció de l’estructura simbòlica que 
sustenta la violència masclista i el foment d’una postura personal crítica i activa envers 
l’abús.

– Manual per a la prevenció d’abusos sexuals: abasta específicament la violència se-
xual entre els nois i les noies adolescents, una de les formes de violència més preocu-
pants i també més recurrents en les primeres relacions amoroses. El contingut promou 
actituds i habilitats per establir relacions interpersonals positives; facilita eines i conei-
xements per identificar situacions de risc d’abús sexual; fomenta actituds i comporta-
ments igualitaris a partir de la reflexió sobre els models i rols de gènere actuals, i ofe-
reix eines per a l’autoprotecció i la recerca d’ajuda.

Referent als programes de formació al professorat i per a programes didàctics en 
tots els cicles educatius que reforcin els valors de la coeducació, cal fer avinent que el 
Departament d’Ensenyament disposa del Projecte de Convivència, que posa a l’abast de 
tots els centres educatius els instruments de diagnosi, d’orientacions i de recursos, i pro-
tocols que disposen de diferents guies i recursos per treballar la coeducació i la preven-
ció de relacions abusives i/o violència de gènere: 

– Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront de l’assetjament entre iguals.
– Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront el ciberassetjament entre 

iguals.
– Protocol de Prevenció, detecció i intervenció enfront conductes d’odi i discrimi-

nació.
D’altra banda, s’ofereix formació telemàtica per al desenvolupament de programes 

de formació i capacitació específica i permanent dels professionals de l’educació en ma-
tèria d’igualtat: 

– Curs bàsics de coeeducació (30h).
– Aprofundiment en coeducació (30h).
– L’orientació com a eina per a la igualtat (30h).
L’Institut Català de les Dones col·labora en la realització de la formació Taller de co-

educació i noves masculinitats, amb l’objectiu de reflexionar i donar eines per treballar 
dins de l’aula els nous rols socials de gènere i orientació sexual, i cada any s’organitza 
una Jornada sobre educació no sexista, jornada formativa sobre coeducació adreçada a 
tot el professorat.

Mitjançant l’obra social «La Caixa», també s’ofereix formació al professorat amb el 
Programa Violència Tolerància Zero, amb la finalitat de prevenir i/o eliminar la violèn-
cia masclista en el context socioeducatiu a través de l’acció educativa.

A més, el Departament d’Ensenyament, en el marc d’implantació de les noves titu-
lacions dels cicles formatius de grau superior, ha incorporat la coeducació i la prevenció 
de la violència de gènere dins dels estudis de: 

– Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social: es treballa la intervenció en 
situacions de relacions abusives i de violència.

– D’Animació Sociocultural i Turística: es treballa la intervenció socioeducativa 
amb joves.

– D’Educació Infantil. Es treballa la coeducació com a eina pedagògica de prevenció.
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I durant el curs 2014-2015 es va implantar el Cicle de Promoció d’igualtat de gènere 
on es treballa específicament un mòdul sobre coeducació i prevenció de la violència de 
gènere.

El Departament d’Ensenyament ofereix dins la pàgina web de l’XTEC un apartat 
dedicat a la Coeducació, on es troben recursos, experiències, formació, bibliografia, en-
llaços d’interès i recomanacions vinculades amb la coeducació als centres escolars.

Cal destacar que el gener de 2015 es va aprovar per Acord de Govern el Pla per a la 
igualtat de gènere en el sistema educatiu.

Cal assenyalar que l’Institut promou acords amb les universitats catalanes amb l’ob-
jectiu de fomentar els estudis en temes de gènere i incorporar aquesta perspectiva en el 
coneixement. Així, l’any 2015 i organitzat conjuntament per l’Institut i la Universitat 
Rovira i Virgili, es va dur a terme un curs per a la prevenció i actuació davant la violèn-
cia masclista adreçat al professorat de secundària i de cicle superior de primària, sobre 
la prevenció i l’actuació contra la violència masclista. S’hi va analitzar el fenomen de 
la violència masclista com a xacra estructural, fent especial èmfasi a la que es produeix 
en l’etapa de joventut, i es va aprofundir en els mecanismes socials que fan perviure i 
renovar la desigualtat entre homes i dones, i que són l’arrel d’aquesta problemàtica. El 
curs també ha informat sobre les respostes que es donen des de l’Administració pública 
i quin és el funcionament dels protocols.

A més, juntament amb el Departament d’Ensenyament i l’Associació Candela, s’ha 
elaborat el Quadern Coeducatiu, adreçat al professorat del cicle formatiu de grau supe-
rior en Educació infantil. La finalitat és dotar el professorat d’aquest cicle d’un quadern 
pedagògic que serveixi de suport i guia per impartir els continguts de la matèria de co-
educació a futurs i futures professionals de l’educació d’infants fins a sis anys. Aquests 
materials tenen en compte la coeducació com a estratègia de prevenció de la violència 
masclista.

D’altra banda, l’Institut ofereix, mitjançant la xarxa dels Serveis d’informació i 
Atenció a les Dones, formació sobre coeducació als i les professionals que treballen 
amb infants des de diferents àmbits, ja siguin cultural, de lleure, de salut o bé de serveis 
socials. Aquesta formació aprofundeix en la presa de consciència del propi aprenentatge 
del gènere i les desigualtats, el funcionament del sistema sexe-gènere i les seves conse-
qüències en l’àmbit educatiu infantil, la inclusió de la perspectiva coeducativa transver-
sal a l’etapa infantil i la seva importància i el disseny d’accions coeducatives.

El passat mes d’octubre l’Institut Català de les Dones i la universitat de Lleida van 
signar un conveni de col·laboració per a dur a terme iniciatives per promoure entre els 
i les estudiants de 4t. d’ESO una tria dels estudis universitaris que no es vegi limitada 
pels estereotips de gènere.

Aquest conveni dóna compliment al Pla estratègic de polítiques de dones 2012-2015 
del Govern de la Generalitat de Catalunya, que té entre els seus objectius augmentar les 
accions adreçades a aconseguir la plena igualtat entre dones i homes en el conjunt de la 
societat catalana, en tots els àmbits i en tots els sectors; incrementar el valor i la visibi-
lització de l’emprenedoria, la carrera professional i el talent femení en el mercat de tre-
ball, així com millorar la cooperació interinstitucional en l’àmbit de la promoció de la 
igualtat entre dones i homes.

També s’han signat convenis marc i/o específics amb la Universitat de Vic-Universi-
tat Central de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Girona, la Fa-
cultat de Dret de Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili i la 
Universitat de Barcelona.

El passat mes de desembre es va iniciar la campanya #trenquemestereotips, una ac-
tuació de sensibilització a les xarxes socials que convida a prendre consciència de la im-
portància del temps de joc per educar els infants en els valors de l’equitat entre homes i 
dones. L’objectiu d’aquesta iniciativa és la d’iniciar els infants en una realitat on dones i 
homes desenvolupin tot el seu potencial com a persones en tots els àmbits de la vida, on 
es respectin les seves diferències i es relacionin com a iguals.

Així, la divulgació electrònica i en vídeo de les imatges i missatges es farà a tra-
vés de les xarxes socials, on es convida a tothom a que s’impliqui en la no transmissió 
d’estereotips sexistes a través del joc i les joguines i a mostrar creativament la seva ad-
hesió a aquesta idea amb missatges i/o fotografies a facebook, twitter i instagram amb 
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l’etiqueta #trenquemestereotips. També es difon en suport cartell a través dels munici-
pis, els Serveis d’Informació i Atenció a les Dones, les escoles, llars d’infants, centres 
comercials i biblioteques, entre altres. Els materials de la iniciativa estan disponibles a 
través del web de l’Institut Català de les Dones.

Teresa M. Pitarch i Albós, presidenta

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
formar les noies i els nois perquè comparteixin les responsabilitats del 
treball domèstic
314-00729/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10792 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00728/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
facilitar les tries acadèmiques i professionals sense condicionants de 
gènere
314-00730/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10792 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00728/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
formar els alumnes en un ús no sexista del llenguatge
314-00731/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10792 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00728/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
promocionar els treballs de recerca sobre coeducació i perspectiva de 
gènere
314-00732/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10792 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00728/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per 
a implantar una educació afectiva i sexual sense prejudicis per raó 
d’orientació sexual
314-00733/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10792 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00728/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
prevenir la violència masclista
314-00735/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10792 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00728/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
prevenir conflictes per comportaments i actituds sexistes
314-00736/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10793 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 escrita, amb Número de Tramitació: 314-
00736/11 us trameto, en document annex, la informació facilitada per l’Institut Català 
de les Dones.

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex
Les societats democràtiques es nodreixen de dos drets indissolubles: el dret a la lli-

bertat de les persones i el dret a la igualtat d’oportunitats, independentment de l’origen, 
el gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal. La societat del 
segle xxi demana als sistemes educatius formar ciutadanes i ciutadans lliures, respon-
sables, autònoms i solidaris capaços de trencar amb els models estereotipats i els biai-
xos excloents.

Coeducar significa superar les relacions de poder que supediten un sexe a l’altre, 
incorporar en igualtat de condicions les realitats i la història de les dones i dels homes 
per poder actuar en igualtat, i reconèixer alhora les diferències pròpies de cada gènere.

L’Institut Català de les Dones, ofereix, anualment, diferents programes i actuacions 
adreçats a prevenir comportaments i actituds sexistes.

1. Programa Estimar no fa mal, adreçat a nois i noies entre 10 i 19 anys, professio-
nals que fan intervenció directa amb aquests nois, i pares i mares, que inclou un conjunt 
d’accions de caràcter pedagògic i/o formatiu, encaminades a evitar o reduir la incidèn-
cia de la violència masclista, reforçant els factors de protecció mitjançant la promoció 
dels valors de respecte i igualtat.

2. Campanyes 8 de març i 25 de Novembre. En el marc de la commemoració del 
dia internacional de les dones i del dia internacional per a l’eliminació de la violència 
envers les dones, la Generalitat de catalunya, les quatre diputacions i les entitats muni-
cipalistes vam divulgar sengles campanyes de sensibilització al voltant de l’equitat de 
gènere i l’eradicació de la violència masclista.
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També s’han elaborat diferents manuals en matèria de coeducació adreçats als 
alumnes de primària i de secundària que es publicaran en breu.

Teresa M. Pitarch i Albós, presidenta

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
equilibrar la participació de nens i nenes en les activitats escolars
314-00737/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11223 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-00737/11, 314-
00738-11, 314-00739/11, 314-740/11, 314-00741/11, 314-00742/11, 314-00747/11, 314-
00749/11, 314-00748/11 i 314-00750/11, us informo del següent:

Aquesta informació ha estat tramesa en la resposta a les iniciatives parlamentàries 
314-00506/11, 314-00507/11, 314-00508/11, 314-00509/11, 314-00510/11, 314-00511/11, 
314-00513/11, 314-00516/11, 314-00517/11, 314-00518/11, 314-00519/11, 314-00520/11, 
314-00521/11, 314-00522/11, 314-00523/11, 314-00524/11, 314-00525/11, 314-00526/11, 
314-00527/11, 314-00528/11, 314-00531/11, 314-00532/11 i 314-00533/11.

Barcelona, 23 de febrer de 2015
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
formar en coeducació el personal docent
314-00738/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11223 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00737/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
garantir la presència de personal amb coneixements en coeducació en els 
òrgans escolars
314-00739/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11223 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00737/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
promoure la sensibilització i la formació en coeducació de les famílies
314-00740/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11223 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00737/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
garantir i promoure la representació equilibrada d’homes i dones en els 
òrgans escolars
314-00741/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11223 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00737/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
garantir i promoure la representació equilibrada d’homes i dones entre els 
professionals de l’educació
314-00742/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11223 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00737/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
garantir l’adequació de la formació professional i d’adults a les necessitats 
de les dones
314-00744/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11224 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00744/11 us informo 
del següent:

L’organització i la provisió de formació professional contempla diverses mesures 
per tal d’adaptar-se a les necessitats, possibilitats i disponibilitats de ritmes, interessos, 
horaris i llocs de residència de les dones. Les principals mesures flexibilitzadores que 
s’han impulsat des del Departament d’Ensenyament són les següents:

– Oferta de formació professional a distància a través l’Institut Obert de Catalunya 
(IOC).

– Regulació de la formació professional a distància en centres privats Ordre 
ENS/71/2012, de 8 de març, per la qual s’organitzen els ensenyaments de formació pro-
fessional inicial en la modalitat d’educació no presencial en centres privats.

– Processos de reconeixement d’experiència i formacions prèvies en la majoria de 
cicles que permeten capitalitzar els coneixements previs adquirits a través d’experiència 
o formació reduint la càrrega horària del pla d’estudis a cursar.

– Processos d’acreditació de competències que permeten l’acreditació d’unitats de 
competència de qualificacions professionals per tal d’obtenir certificats de professiona-
litat o incorporar-se a estudis que condueixen a l’obtenció de títols.

– Matrícula semipresencial en centres ordinaris que permet reduir fins al 50% del 
temps lectiu.

– Possibilitat de matricular-se per mòduls en tots els centres i cicles.
En els ensenyaments de formació d’adults el Departament d’Ensenyament permet 

accedir a la formació d’adults a les persones majors de 16 anys o que els compleixin 
durant l’any natural en què inicien la formació, si es donen les circumstàncies següents:

– Tenir un contracte laboral que impedeix assistir als centres educatius en règim or-
dinari.

– Estar en procés d’obtenció d’un permís de treball.
– Esportistes d’alt rendiment.
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– Alumnes que han cursat i superat els mòduls obligatoris dels programes de quali-
ficació professional inicial.

– Alumnes que han cursat o estan cursant els programes de formació i inserció du-
rant aquest curs i volen cursar els ensenyaments d’educació secundària obligatòria per 
a adults.

– Cursar la formació per a proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
– Participar en el programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Ca-

talunya «Joves per a l’ocupació».
– Alumnat amb necessitats específiques que per circumstàncies singulars i justifica-

des ho facin aconsellable.
En el procés d’elaboració de la planificació anual de l’oferta educativa dels ense-

nyaments d’adults el Departament d’Ensenyament prioritza els ensenyaments que fa-
ciliten el retorn al sistema educatiu a aquelles persones adultes que en el seu moment 
van abandonar els estudis sense finalitzar-los. Aquests ensenyaments inclouen ensenya-
ments d’educació secundària per a les persones adultes, cursos de preparació per a les 
proves d’accés a cicles formatius, curs d’accés directe als cicles formatius de grau mitjà 
i la preparació per a l’accés a la universitat per a majors de 18 anys. També es prioritzen 
els ensenyaments transprofessionals, que inclouen les llengües estrangeres i la formació 
en competència digital.

D’acord amb l’estabert en els Documents per a l’organització i la gestió dels centres 
públics del curs 2015-2016, en els centres d’educació d’adults: «l’oferta formativa s’ha 
de desenvolupar entre les 9 h i les 22 h i, d’acord amb les característiques del centre o 
aula, i s’ha d’organitzar en franges horàries de matí, tarda i vespre, de dilluns a diven-
dres. Si el nombre de docents o els espais disponibles no permeten fer oferta formativa 
en totes les franges horàries, cal prioritzar la franja horària en què es puguin atendre 
més bé les demandes de l’alumnat.»

En el mateix document s’estableix que cada centre ha d’establir un horari per in-
formar sobre l’organització del centre, l’oferta educativa, per a l’acollida i l’orientació 
acadèmica, i per a la realització de l’avaluació inicial. En els centres del Departament 
d’Ensenyament, aquest horari ha de tenir un mínim de mitja hora al dia, de dilluns a di-
vendres, o bé dues hores i mitja setmanals, distribuïdes entre les mateixes franges horà-
ries en què el centre està en funcionament.

En l’article 4 apartat k del Decret 161/2009, de 27 d’octubre, d’ordenació dels ense-
nyaments de l’educació secundària obligatòria per a les persones adultes, estableix entre 
els objectius de l’educació secundària per a les persones adultes: «orientar i motivar les 
dones en relació amb el conjunt d’accions a realitzar en els seu procés d’aprenentatge 
per tal d’adquirir competències, millorar la seva empleabilitat i la seva qualitat de vida»

L’article 8 estableix: «Organització
1. Com disposa l’article 1.3, l’organització de l’educació secundària per a les perso-

nes adultes ha de permetre la seva realització en dos cursos acadèmics. Aquesta durada 
es pot flexibilitzar per a aquelles persones que ho necessitin en funció de la seva dispo-
nibilitat o ritme d’aprenentatge.

2. Els ensenyaments es poden cursar en modalitat presencial, semipresencial o a 
distància.

L’ensenyament semipresencial permet cursar, simultàniament, un o més mòduls 
d’aquests ensenyaments de forma presencial, a un centre de formació de persones adul-
tes, i altres mòduls a distància, a l’Institut Obert de Catalunya o a altres centres que ofe-
reixin aquesta modalitat, amb el benentès que un mateix mòdul no es pot cursar al ma-
teix temps a través de dues modalitats.»

I l’article 10 del mateix Decret estableix que: «en la planificació de les activitats, 
s’ha de preveure la diversitat de l’alumnat per al desenvolupament dels diferents mòduls 
i ajustar, si cal, la programació prevista a les necessitats de l’alumnat.»

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a crear 
programes específics per a dones en situació d’exclusió social
314-00745/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10794 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 escrita, amb Número de Tramitació: 314-
00745/11 us trameto, en document annex, la informació facilitada per l’Institut Català 
de les Dones.

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex
L’Institut Català de les Dones vetlla per les dones en situació d’exclusió social, dones 

amb doble discriminació pel fet de ser dones i en situació d’exclusió social, mitjançant 
la col·laboració amb entitats del tercer sector que lluiten contra l’exclusió duent a terme 
programes diversos mitjançant la convocatòria de subvencions a entitats que l’Institut 
realitza anualment.

Teresa M. Pitarch i Albós, presidenta

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
comprovar la presència de dones en els contes infantils i els llibres de text
314-00747/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11223 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00737/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
corregir la tendència a convertir espais de joc dels patis escolars en pistes 
esportives
314-00748/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11223 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00737/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
corregir el fet que els nois ocupin el centre dels patis escolars i les noies 
en quedin marginades
314-00749/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11223 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00737/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
fomentar la coeducació en les entitats de formació en el lleure
314-00750/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11223 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00737/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius de la missió 
empresarial i institucional a Alemanya en el camp de la indústria 4.0
314-00753/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10861 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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-
00753/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-00754/11 a 314-00758/11.

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.

Les missions empresarials i institucionals impulsades per la Generalitat de Catalu-
nya són un instrument per acompanyar a l’empresa catalana en el seu procés d’interna-
cionalització i posicionar Catalunya al món.

El passat mes de setembre es va realitzar una missió empresarial i institucional a 
Alemanya per part d’empreses catalanes i centres tecnològics catalans per avançar en 
el camp de la indústria 4.0. Concretament, hi van participar empreses tecnològiques de 
diferents sectors: infraestructura i seguretat IT, planificació de processos, desenvolupa-
ment de producte, manufactura, instal·lacions, contractació, compres, gestió de la cade-
na de subministrament, vendes, emmagatzematge, transport, logística, administració i 
inversió estratègica, entre d’altres.

Els objectius de la missió van ser els següents:
– Intensificar la col·laboració i cooperació tecnològica entre Catalunya i Alemanya.
– Conèixer el treball que s’està desenvolupant a Alemanya en l’àmbit de la indústria 

4.0 i conèixer de primera mà les tecnologies punteres relacionades amb la gestió de les 
plantes productives alemanyes més automatitzades, aprofundint en les oportunitats que 
ofereixen aquests desenvolupaments per al teixit industrial català.

Per part del Departament d’Empresa i Ocupació hi van assistir els següents repre-
sentants:

– Sr. Pere Torres, Secretari d’Empresa i Competitivitat.
Per part d’ACCIÓ, hi van assistir:
– Sra. Mariona Sanz, directora de la Unitat d’Innovació Empresarial d’ACCIÓ.
– Sra. Lourdes Mochales, cap del Programa d’Innovació Internacional.
En aquesta missió es van dur a terme diverses visites, entre aquestes una visita a la 

central de Fraunhofer per conèixer el model organitzatiu i de finançament de la xarxa 
Fraunhofer.

També es va visitar el Fraunhofer IPA, un dels principals instituts membres de Fraun- 
hofer, que treballa en l’àmbit de l’eficiència productiva i l’automatització, per conèixer 
les seves experiències en la Indústria 4.0, i l’institut Fraunhofer IAO, dedicat a donar 
suport a empreses i institucions. La missió també va visitar l’spin-off Synapticon, de-
dicada al desenvolupament de maquinari i programari per sistemes en xarxa, i el grup 
industrial Kuka, un dels proveïdors líders mundials de robòtica, sistemes de producció 
automatitzats i solucions en l’àmbit industrial.
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També es va assistir a la recepció i sopar oficial oferts pel Ministeri de Finances i 
Economia de Baden-Württemberg. Per part alemanya, en aquesta recepció hi van par-
ticipar:

– Sr. Guido Rebstock, Director General del Ministeri de Finances i Economia de BW.
– Dr. Claus Mayer, Vicedirector del Departament d’Automoció, Producció i Logísti-

ca del Ministeri de Finances i Economia de BW.
Quant als objectius de la reunió Ministeri de Finances i Economia de Baden-Würt-

temberg, van ser els següents:
– Parlar sobre col·laboracions en el marc dels Quatre Motors per a Europa, com per 

exemple, la següent Missió a Xile del novembre.
– Posar en valor l’Oficina Exterior de Comerç i Inversions de Catalunya a Stuttgart 

(Baden-Württemberg).
En aquesta reunió no es va iniciar cap línia de col·laboració concreta, tot i que es va 

parlar de les col·laboracions que actualment ja hi ha obertes en el marc dels Quatre Mo-
tors per Europa, com per exemple, l’organització de la missió a Xile que va tenir lloc al 
novembre.

Pel que fa als objectius de la missió empresarial, es considera que s’han assolit ja 
que es van dur a terme gestions i contactes entre les empreses i centres tecnològics par-
ticipants per treballar conjuntament en l’àmbit de la indústria 4.0.

A més, les visites i reunions agendades van contribuir a conèixer les solucions tec-
nològiques que Alemanya està implementant per transformar les seves plantes indus-
trials en «smart-factories».

Finalment, el cost total de la missió empresarial i institucional a Alemanya per als 
pressupostos de la Generalitat ha estat de 15.904,69 euros.

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses i 
institucions visitades en la missió empresarial i institucional a Alemanya en 
el camp de la indústria 4.0
314-00754/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10861 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00753/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones del 
Departament d’Empresa i Ocupació que han participat en la missió 
empresarial i institucional a Alemanya en el camp de la indústria 4.0
314-00755/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10861 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00753/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la visita al Ministeri 
d’Economia de Baden-Württemberg durant la missió empresarial i 
institucional a Alemanya en el camp de la indústria 4.0
314-00756/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10861 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00753/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assoliment dels objectius 
de la missió empresarial i institucional a Alemanya en el camp de la 
indústria 4.0
314-00757/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10861 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00753/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la missió 
empresarial i institucional a Alemanya en el camp de la indústria 4.0
314-00758/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10861 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00753/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius de la missió 
empresarial a Milà del sector de la restauració
314-00759/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10862 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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-
00759/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-00760/11 a 314-00763/11.

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.

La missió comercial del sector foodservice que es va realitzar a Milà el mes d’octu-
bre de 2015 va ser organitzada des del Clúster Food service de Catalunya per als seus 
associats.

ACCIÓ no és va encarregar de l’organització d’aquesta missió, només va donar su-
port puntual al clúster per agendar tres reunions.

El Clúster Foodservice es va constituir el 2014 i treballa habitualment amb ACCIÓ. 
S’ha presentat a la convocatòria de l’any 2015 per a formar part del Programa Catalunya 
Clústers. Aquesta convocatòria està pendent de resolució.

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses i institucions 
visitades en la missió empresarial a Milà del sector de la restauració
314-00760/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10862 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00759/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones del 
Departament d’Empresa i Ocupació que han participat en la missió 
empresarial a Milà del sector de la restauració
314-00761/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10862 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00759/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assoliment dels objectius 
de la missió empresarial a Milà del sector de la restauració
314-00762/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10862 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00759/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la missió 
empresarial a Milà del sector de la restauració
314-00763/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10862 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00759/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius de la missió 
empresarial a Holanda del sector de tecnologies netes, horticultura i 
ciències de la vida
314-00764/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10863 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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-
00764/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-00765/11 a 314-00768/11.

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.
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Les missions empresarials i institucionals impulsades per la Generalitat de Catalu-
nya són un instrument per acompanyar a l’empresa catalana en el seu procés d’interna-
cionalització i posicionar Catalunya al món.

El passat mes d’octubre es va realitzar una missió institucional i d’innovació a la re-
gió holandesa de Zuid Holland per part d’empreses catalanes i centres tecnològics cata-
lans del sector cleantech, horticultura i ciències de la vida i la salut.

Els objectius de la missió van ser:
– Conèixer les solucions tecnològiques que estan aplicant empreses i centres tecno-

lògics en els tres sectors de la missió: horticultura, ciències de la vida, i medi ambient.
– Impulsar la cooperació tecnològica internacional entre empreses i centres tecnolò-

gics catalans i holandesos.
– Conèixer l’ecosistema innovador del territori, recopilar informació sobre proces-

sos d’implementació de canvis i descobrir les oportunitats que ofereix el mercat, els in-
versors privats i potencials clients.

Per part del Departament d’Empresa i Ocupació hi van assistir:
– Sr. Pere Torres, Secretari d’Empresa i Competitivitat.
Per part d’ACCIÓ, va assistir:
– Sra. Lourdes Mochales, Cap del Programa d’Innovació Internacional.
En aquesta missió es van dur a terme visites a incubadores, parcs científics i campus 

especialitzats com la incubadora d’empreses Yes! Delft!!, el Leiden Bio Science Park 
Foundation, el Greenport HortiCampus i l’Hague Security Delta (HSD) Campus.

En aquestes reunions, es va contactar també amb agents econòmics de la zona com 
l’Innovation Quarter, l’Agència regional de desenvolupament econòmic de la província 
de Zuid Holland.

Es van celebrar un sopar i un dinar oficial ofert pel Govern de la província de 
Zuid-Holland i l’Innovation Quarter. Per part holandesa, hi van participar:

– Sr. Jaap Smit, Comissari del Rei per a la Província de Zuid-Holland (màxim repre-
sentant de l’Estat a la província).

– Sra. Adri Bom-Lemstra, ministra d’Afers Econòmics i de Planificació Espacial de 
Zuid-Holland.

– Sr. Wiebe Brandsma, cap del Departament d’Economia i Societat de Zuid-Ho-
lland.

– Sr. Rogier van der Sande, ministre d’Afers Internacionals i Europeus de Zuid Ho-
lland.

– Mr. Hans Goossensen, Cap de la Unitat d’Afers Econòmics.
També es van dur a terme trobades B2B entre les empreses catalanes participants i 

les empreses locals líders i pioneres del sector.
Es considera que a grans trets s’han assolit els objectius de la missió, en tant que les 

reunions i visites previstes van contribuir a fomentar la cooperació tecnològica entre 
Catalunya i Holanda. En aquest sentit, les empreses i centres que van participar van po-
der intercanviar informació amb les empreses visitades i es van mostrar interessades en 
mantenir contactes per detectar futures col·laboracions.

El cost total de la missió institucional i d’innovació a la regió holandesa de Zuid Ho-
lland per als pressupostos de la Generalitat ha estat de 6.135,82 euros.

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses i institucions 
visitades en la missió empresarial a Holanda del sector de tecnologies 
netes, horticultura i ciències de la vida
314-00765/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10863 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00764/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones del 
Departament d’Empresa i Ocupació que han participat en la missió 
empresarial a Holanda del sector de tecnologies netes, horticultura i 
ciències de la vida
314-00766/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10863 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00764/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assoliment dels objectius 
de la missió empresarial a Holanda del sector de tecnologies netes, 
horticultura i ciències de la vida
314-00767/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10863 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00764/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la missió 
empresarial a Holanda del sector de tecnologies netes, horticultura i 
ciències de la vida
314-00768/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10863 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00764/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius de la missió 
empresarial i institucional a Xile
314-00769/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10864 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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-
00769/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-00770/11 a 314-00773/11.

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.

Les missions empresarials i institucionals impulsades per la Generalitat de Catalu-
nya són un instrument per acompanyar a l’empresa catalana en el seu procés d’interna-
cionalització i posicionar Catalunya al món.

El passat mes de novembre es va realitzar una missió institucional, tècnica i empre-
sarial a Xile emmarcada dins dels Quatre Motors per Europa, associació interregional 
de cooperació conformada per Baden-Württemberg, Llombardia, Rhône-Alpes, Catalu-
nya i les regions associades (Gal·les, Flandes i Quebec). La missió, organitzada per Ca-
talunya, responia al rol de la presidència catalana de l’associació durant el 2015.
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Els objectius de la missió van ser:
– Institucionals: establir i enfortir les relacions empresarials i institucionals entre els 

Quatre Motors per Europa i Associats (4ME&A) i Xile així com també entre els dife-
rents territoris participants en la missió.

– Empresarials: promoure les relacions comercials i empresarials entre empreses 
tant catalanes com de les altres regions dels Motors i xilenes dels sectors participants a 
la missió i presentar les empreses catalanes i dels Motors com a socis tecnològics per a 
les empreses xilenes.

Per part del Departament d’Empresa i Ocupació hi van assistir els següents repre-
sentants:

– Sr. Felip Puig, Honorable conseller d’Empresa i Ocupació.
– Sra. Núria Betriu, consellera Delegada d’ACCIÓ.
– Així com una delegació de 5 responsables, gestors i tècnics del Departament 

d’Empresa i Ocupació.
En aquesta missió es van dur a terme reunions i actes institucionals per impulsar la 

col·laboració entre els 4 Motors i Xile. Es va signar un conveni entre les regions mem-
bres de la xarxa dels 4 Motors i la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo).

Pel que fa a les reunions amb empreses i agents econòmics, es van celebrar reunions 
amb empreses catalanes implantades a Xile, amb agents xilens d’inversió i demanda 
tecnològica com la Fundación Chile, el Comité de Inversiones Extranjeras, la Corpo-
ración de Fomento de la Producción (Corfo) i la patronal Sofofa. També es va celebrar 
una reunió amb Ducasse Industrial Europe, empresa xilena amb inversions a Catalunya.

En relació amb les reunions institucionals, es va visitar el Palacio de la Moneda, es 
va assistir a l’acte d’obertura oficial de la missió que va comptar amb la participació del 
ministre d’Economia, Foment i Turisme, Sr. Luís Felipe Céspedes, es van mantenir reu-
nions amb el Ministre de la Presidència, Sr. Nicolás Eyzaguirre Guzmán i amb l’inten-
dent de la Región Metropolitana de Santiago, Sr. Claudio Orrego.

També es van programar agendes empresarials i presentacions de les empreses cata-
lanes davant agents xilens.

El principal objectiu de la missió era establir i potenciar les relacions empresarials 
i institucionals entre els 4ME&A i Xile, així com entre els diferents territoris partici-
pants en la missió.

Es considera que es van assolir àmpliament els objectius plantejats. D’una banda, a 
nivell institucional, l’agenda organitzada va permetre consolidar les relacions econòmi-
ques entre el govern xilè i les regions dels 4 Motors. D’altra banda, a nivell empresa-
rial i tècnic, les empreses participants van establir contactes amb els principals agents 
econòmics xilens i van obtenir una visió molt acurada de les oportunitats de negoci que 
ofereix Xile.

Cal destacar la qualitat dels tallers tècnics sobre els sectors Smart Cities i Medi 
Ambient, així com també les sinèrgies que es van produir en els B2Bs empresarials or-
ganitzats entre les empreses dels Motors i les xilenes. Destacar també les relacions es-
tablertes entre les empreses catalanes i les entitats i empreses de Baden-Württemberg, 
Llombardia i Rhône-Alpes durant la durada de la missió.

Addicionalment, es va aprofitar la missió per tractar amb Corfo temes de col·labora-
ció per potenciar la innovació entre Catalunya i Xile, com per exemple els dos projectes 
aprovats que rebran finançament per la cooperació tecnològica entre empresa catalana 
i empresa xilena.

El cost total de la missió institucional, tècnica i empresarial a Xile per als pressu-
postos de la Generalitat ha estat de 73.880,38 euros.

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses i institucions 
visitades en la missió empresarial i institucional a Xile
314-00770/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10864 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00769/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones del 
Departament d’Empresa i Ocupació que han participat en la missió 
empresarial i institucional a Xile
314-00771/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10864 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00769/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assoliment dels objectius 
de la missió empresarial i institucional a Xile
314-00772/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10864 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00769/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la missió 
empresarial i institucional a Xile
314-00773/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10864 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00769/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els simulacres 
d’emergències al túnel del tren d’alta velocitat a Girona i sobre les 
deficiències detectades
314-00779/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10845 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00779/11, us informo 
del següent:

D’acord amb els informes que m’aporten els responsables, en relació amb el simu-
lacre realitzat en el túnel de l’AVE de Girona el mes d’octubre de 2015, Adif no va in-
formar a cap servei de la Generalitat de Catalunya de la seva realització. Així doncs, no 
hi va assistir cap membre dels cossos operatius que en depenen, al marge de qualsevol 
altra consideració relativa a la disponibilitat del corresponent Pla d’Autoprotecció (Pau).
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L’estació de Girona de l’AVE i els túnels de connexió encara no disposen d’un 
PAU homologat per Protecció Civil, en compliment de la normativa de referència. El 
Departament d’Interior ha mantingut i manté contactes amb Adif, tant amb els seus ser-
veis territorials de Catalunya com amb els centrals de Madrid, per tal d’aconseguir l’ob-
tenció de l’homologació corresponent. Aquests contactes també s’han dut a terme amb 
el Ministeri de Foment.

El Departament d’Interior té constància que en l’actualitat Adif està duent a terme 
diferents iniciatives per tal d’arranjar algunes de les deficiències assenyalades en els in-
formes tècnics de Protecció Civil que desestimaven l’homologació del PAU, entre les 
quals, la licitació per instal·lar el sistema de comunicació Rescat a l’interior de l’estació 
i els túnels, així com la finalització de la urbanització en superfície que ha de permetre 
finalitzar i adequar la totalitat de les sortides d’emergència.

Tot i que en l’actualitat no es disposa d’un PAU d’aquesta infraestructura, els cossos 
d’intervenció l’han visitat i inspeccionat, precisament per tenir un coneixement suficient 
de l’estat de la instal·lació, tant pel que fa als requeriments tècnics per a la tramitació del 
PAU com per les necessitats d’una intervenció en cas de necessitat.

Barcelona, 22 de febrer de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del 
compromís amb relació al límit salarial dels alts càrrecs de l’Administració
314-00787/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11668 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00787/11 
a 314-00792/11, atès que fan referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a infor-
macions estretament relacionades, fet que és objectivament constatable.

El topall de sou per al personal directiu del sector públic de l’administració catala-
na, de no superar el fixat per a un conseller o consellera, es va establir en la disposició 
addicional vint-i-unena de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, adminis-
tratives, financeres i dels sector públic. A l’apartat 8 d’aquesta disposició es preveu un 
termini d’adaptació dels contractes al nou règim retributiu de tres mesos a partir de la 
publicació del reglament de desenvolupament.

De l’aplicació d’aquest règim transitori se’n deriva que el topall s’aplica als contrac-
tes d’alta direcció formalitzats a partir del 28 gener de 2014, data d’entrada en vigor de 
la Llei 2/2014 i, en relació amb els contractes realitzats amb anterioritat a aquesta data, 
hi haurà l’obligació d’aplicar-lo en el termini de tres mesos des de l’aprovació del decret 
que desplegui el règim retributiu del personal directiu.

El règim establert a la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 2/2014 és aplica-
ble al personal directiu, és a dir, aquell que exerceix funcions directives legalment defi-
nides a l’apartat 1.2 de la mateixa disposició i vinculat a l’entitat mitjançant un contracte 
laboral especial d’alta direcció, de manera que no resulta aplicable al personal sotmès al 
règim laboral ordinari que tingui fixades retribucions no regulades per un conveni col-
lectiu en un contracte individual.

El compromís de no fixar un sou per els alts càrrecs i personal directiu del sector 
públic majoritari de la Generalitat s’ha complert durant l’any 2015, en els termes legals 
previstos, en la mesura que no s’ha fixat cap retribució íntegra anual global fixa supe-
rior a 108.576,84 euros, segons explicita la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 
2/2014.

En relació amb el personal directiu del personal de Salut, cal tenir en compte que la 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, atorga a determinades en-
titats del sector públic de la salut un règim d’autonomia de gestió que els capacita per 
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establir polítiques pròpies de recursos humans, sense que siguin aplicables les instruc-
cions, les restriccions a la contractació, ni altres mesures limitatives destinades especí-
ficament al conjunt del sector públic de la Generalitat sens perjudici de l’acompliment 
de la legislació bàsica (article 69 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i 
financeres).

Entre les entitats que compleixen les característiques legals definides a l’article 68 
de la Llei 7/2011 per gaudir d’autonomia de gestió, i que compleixen el requisit de com-
plir l’objectiu pressupostari, es troba la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau, el director gerent del qual va ser nomenat el mes de febrer de 
l’any 2014 amb un sou superior al de conseller, si be en la mesura que l’entitat gaudeix 
d’autonomia de gestió només li són d’aplicació les limitacions establertes en la legisla-
ció bàsica.

En l’àmbit dels directius de la CCMA s’ha aplicat el topall retributiu a la disposició 
addicional vint-i-unena de la Llei 2/2014, de 27 de gener.

L’únic sou de personal d’alta direcció de la CCMA superior al de conseller es va fi-
xar amb anterioritat a l’entrada en vigor del topall legal, i fa referència al sou del Presi-
dent de la CCMA, el contracte del qual es va formalitzar el 30 de març de 2012.

L’aplicació del topall de sou s’ha fet en els termes que preveu la mateixa disposició 
addicional vint-i-unena, és a dir, s’aplica als contractes d’alta direcció que es formalit-
zen a partir de l’entrada en vigor de la Llei, i pel que fa als contractes vigents, es preveu, 
tal i com s’ha esmentat, la seva adaptació en el termini de tres mesos de que s’aprovi el 
reglament que desenvolupi la Llei, de conformitat amb l’apartat 8 de la disposició es-
mentada.

El desplegament reglamentari de les previsions legals ha comportat la necessitat de 
realitzar anàlisis previs sobre les diferents estructures retributives existents en cadascu-
na de les empreses i ens públics que depenen de l’Administració de la Generalitat. Els 
òrgans competents dels Departaments d’Economia i Hisenda i de Governació, Admi-
nistracions Públiques i Habitatge han elaborat aquests anàlisis i han elaborat propostes 
de desenvolupament, no obstant, l’impuls de la disposició normativa va quedar supe-
ditada, en diferents ocasions, a les diverses propostes i modificacions que durant l’any 
2015 es van produir en la disposició que havia d’ésser objecte de desenvolupament (dis-
posició addicional vint-i-unena de la Llei 2/2014, de 27 de gener), circumstància que va 
impossibilitar avançar en l’impuls definitiu de la norma reglamentària projectada. La 
darrera modificació del text (article 63 de la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures 
fiscals, financeres i administratives) va introduir algunes novetats significatives que han 
requerit de nou l’anàlisi als efectes de desenvolupar les seves previsions amb encert i 
coherència.

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habi-
tatge

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del 
compromís del límit salarial dels alts càrrecs del Departament de Salut
314-00788/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11668 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00787/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del 
compromís del límit salarial dels alts càrrecs de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals
314-00789/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11668 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00787/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’incompliment del 
compromís del límit salarial dels alts càrrecs de l’Administració per manca 
de reglament
314-00790/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11668 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00787/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació del reglament 
que ha de regular el límit salarial dels alts càrrecs de l’Administració
314-00791/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11668 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00787/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les responsabilitats per 
l’incompliment de l’obligació de desplegar per reglament el límit salarial 
dels alts càrrecs de l’Administració
314-00792/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11668 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00787/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acatament de la 
sentència del Tribunal Constitucional sobre la Resolució 1/XI, sobre l’inici 
del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals 
del 27 de setembre de 2015
314-00796/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10795 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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

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

El Govern de Catalunya aplicarà i desenvoluparà el programa de Govern aprovat en 
la sessió d’investidura del president de la Generalitat del passat 10 de gener. Això im-

Fascicle tercer
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plica seguir el mandat democràtic expressat en les eleccions del 27 de setembre de 2015 
i desenvolupar el procés sota els principis bàsics de seguretat jurídica i garantia d’aval 
democràtic en la presa de decisions.

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adopció de mesures 
de la Resolució 1/XI, sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a 
conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015, una 
vegada declarada inconstitucional
314-00797/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10795 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00796/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment exclusiu 
de les normes o els mandats emanats del Parlament de Catalunya d’acord 
amb la Resolució 1/XI, sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a 
conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015
314-00798/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10795 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00796/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la iniciativa de crear un 
estat català d’acord amb la Resolució 1/XI, sobre l’inici del procés polític a 
Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre 
de 2015, una vegada declarada inconstitucional
314-00799/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10795 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00796/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació dels 
avantprojectes de llei de procés constituent, de seguretat social i 
d’hisenda pròpia, una vegada declarada inconstitucional la Resolució 1/
XI, sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels 
resultats electorals del 27 de setembre de 2015
314-00800/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10795 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00796/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’absència de les taules 
i els complements salarials dels directius en els convenis col·lectius de la 
sanitat concertada
314-00814/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11186 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00814/11 us informo 
que el Primer conveni de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, cen-
tres sociosanitaris i centres de salut mental concertats amb el Servei Català de la Salut, 
amb vigència des de l’1 de maig de 2015 fins el 31 de desembre de 2016, fou publicat al 
DOGC en data 29 de juliol de 2015.

El conveni és el resultat de la negociació desenvolupada pels representants dels tre-
balladors i dels empresaris i constitueix l’expressió de l’acord lliurement adoptat per ells 
en virtut de la seva autonomia col·lectiva. El text respecta el contingut mínim establert 
per l’article 85.3 de l’Estatut dels Treballadors i s’ha constatat que no conculca la legali-
tat vigent ni lesiona l’interès de tercers.

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable que ha 
ordenat a l’Agència Tributària de Catalunya d’elaborar una llista de càrrecs 
i personalitats polítiques rellevants
314-00840/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 les preguntes parlamentàries de la 314-00840/11 a la 
314-00850/11, ambdues incloses, us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 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 compressió i anàlisi.

No existeix cap llista amb les característiques esmentades a les preguntes, ni cap in-
forme que hagi servit de base per a la seva elaboració.

Entre les obligacions dels òrgans tributaris destaca la protecció de les dades de ca-
ràcter tributari dels ciutadans, segons estableix l’article 95 de la Llei general tributària.

Dins de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) l’òrgan responsable d’aquestes 
funcions és la Inspecció de Serveis, òrgan que, d’acord amb l’art– 30.2.b i 30.2.d del 
Decret 279/2007, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de l’Agència Tri-
butària de Catalunya, ha d’efectuar el control d’accessos a les bases de dades i infor-
màtiques pròpies i externes per part del personal i vetllar per la correcta aplicació de la 
política de seguretat de la informació i el compliment de la normativa reguladora de la 
protecció de dades.

En relació a les consultes a la bases de dades de contribuents, es graven les traces 
dels accessos produïts. Per a algunes tipologies d’expedients, es demana a l’usuari que 
informi del motiu de l’accés en el moment de realitzar-lo.

La Inspecció de Serveis analitza tant les traces guardades com les motivacions for-
mulades pels usuaris. En els casos en què hi ha algun dubte sobre la motivació de l’ac-
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cés, es demana justificació per escrit a l’usuari. És el que succeeix a qualsevol agència 
tributària per preservar els drets dels ciutadans.

Barcelona, 23 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 la unitat de l’Agència 
Tributària de Catalunya o del Departament d’Economia i Coneixement que 
ha elaborat una llista de càrrecs i personalitats polítiques rellevants
314-00841/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00840/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la decisió o l’acord de 
govern en què es basa l’elaboració per l’Agència Tributària de Catalunya 
d’una llista de càrrecs i personalitats polítiques rellevants
314-00842/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00840/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de l’Agència 
Tributària de Catalunya per a elaborar una llista de càrrecs i personalitats 
polítiques rellevants
314-00843/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00840/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu i la finalitat pels 
quals l’Agència Tributària de Catalunya ha elaborat una llista de càrrecs i 
personalitats polítiques rellevants
314-00844/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00840/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contribuents inclosos 
en la llista de càrrecs i personalitats polítiques rellevants elaborada per 
l’Agència Tributària de Catalunya
314-00845/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00840/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que tenen 
accés a la llista de càrrecs i personalitats polítiques rellevants elaborada 
per l’Agència Tributària de Catalunya
314-00846/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00840/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les implicacions de formar 
part de la llista de càrrecs i personalitats polítiques rellevants elaborada 
per l’Agència Tributària de Catalunya
314-00847/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00840/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un informe 
que hagi servit de base per a la llista de càrrecs i personalitats polítiques 
rellevants elaborada per l’Agència Tributària de Catalunya
314-00848/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00840/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els moments d’inici i 
acabament de la llista de càrrecs i personalitats polítiques rellevants 
elaborada per l’Agència Tributària de Catalunya
314-00849/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00840/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades 
per l’Agència Tributària de Catalunya per a evitar consultes no justificades 
de les dades dels contribuents
314-00850/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00840/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades globals de la 
desocupació de novembre del 2015
314-00869/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11187 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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-
00869/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-00870/11, 314-00871/11, 
314-00872/11, 314-00873/11, 314-00874/11, 314-00875/11, 314-00876/11, 314-00877/11 
i 314-00878/11.

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 mes de novembre és un mes en què tradicionalment s’incrementa l’atur en el sec-
tor serveis. Només ha disminuït l’atur el mes de novembre en aquest sector en 1 dels 20 
anys de la sèrie històrica disponible (des de 1996), en concret en 2014 (-0,1%).

Al novembre de 2015, l’increment d’atur del sector serveis s’ha concentrat en les 
branques CCAE-55 Serveis d’allotjament amb 1.419 aturats més i CCAE-56 Serveis de 
menjar i begudes amb 1.341 aturats més.

Pel que fa a Girona i Tarragona l’atur augmenta durant el mes de novembre. En 
el cas de Girona s’han registrat increments tots els anys de la sèrie històrica disponi-
ble (des de 1996) i en el de Tarragona només va disminuir l’atur el novembre de 2010 
(-0,1%). L’increment d’atur a la província de Girona s’observa principalment en el sector 
serveis, amb 1.624 aturats més, i en el cas de Tarragona, l’atur només creix en aquest 
sector (1.209 més).

L’atur, però, va disminuir al novembre en l’agricultura, la indústria i la construcció. 
En el cas de l’agricultura i la construcció, la reducció s’ha centrat pràcticament en la 
seva totalitat en l’atur masculí (606 aturats menys en l’agricultura i 1.348 menys en la 
construcció). Així doncs, entre els homes, el descens d’aturats en l’agricultura, la indús-
tria, la construcció i dels que busquen la primera feina (563 menys) ha més que compen-
sat l’increment d’atur en els serveis (1.037 més). Mentre que entre les dones, el descens 
d’aturades en la indústria (385 menys), la construcció (72 menys) i les que busquen la 
primera feina (116 menys) no ha compensat l’augment d’atur en els serveis (628 més).

El nombre de contractes signats durant el mes de novembre acostuma a ser inferior 
al del mes d’octubre. De fet, de la sèrie històrica disponible (des de 1998), només el 
2004 es van signar més contractes al novembre que a l’octubre.

Concretament, al mes de novembre de 2015 es varen signar 24.372 contractes menys 
que a l’octubre i l’atur s’ha reduït en 1.868 persones. Aquestes dades ens indiquen, d’una 
banda, que s’ha signat un nombre menor de contractes i, de l’altra, que hi ha menys per-
sones inscrites a les oficines de Treball. Aquests resultats són totalment compatibles ja 
que la contractació i l’atur registrat són dos indicadors del mercat laboral que mesuren 
aspectes de manera diferenciada i que no tenen una relació directa i proporcional:
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– La contractació registrada mesura el nombre de contractes formalitzats durant un 
període de temps i, per tant, es tracta d’una dada acumulada. El que es comptabilitza 
és el nombre de contractes i no de persones, ja que una persona pot acumular durant un 
període determinat més d’un contracte.

– L’atur registrat mesura, en un moment determinat del temps, el nombre de per-
sones que estan inscrites a les oficines de Treball com a demandants d’ocupació i que 
compleixen uns determinats requisits, és a dir, és una dada estoc què comptabilitza per-
sones.

El Programa d’Activació per l’Ocupació és un programa de caràcter específic i tem-
poral destinat a facilitar la reinserció laboral de les persones aturades de llarga durada, 
que s’acompanya d’un ajut econòmic gestionat pel Servei Públic d’Ocupació Estatal, 
vinculat a la participació en les polítiques d’activació per a l’ocupació. Les condicions 
d’aquest ajut queden establertes en el Reial decret-llei 16/2014, de 19 de desembre pel 
qual es regula el Programa d’Activació per a l’Ocupació, i són aquestes:

– Es pot percebre durant un termini màxim de 6 mesos.
– Estar inscrit com a demandant d’ocupació l’1/12/2014 i haver estat inscrit com a 

demandant 360 dies en els 18 mesos anteriors a la data de la sol·licitud.
– Haver esgotat la renda activa d’inserció, el Prodi o el Prepara des de fa 6 mesos 

com a mínim, i si posteriorment s’ha rebut la prestació o subsidi d’atur, han d’haver 
transcorregut almenys 6 mesos des de l’esgotament.

– No tenir ingressos bruts propis superiors a 486,45€ i acreditar responsabilitats fa-
miliars.

Les sol·licituds per rebre aquest ajut s’han de presentar al Servei Públic d’Ocupació 
Estatal (SEPE) entre el 15 de gener de 2015 i el 15 d’abril de 2016.

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de l’increment 
de la desocupació en el sector dels serveis
314-00870/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11187 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00869/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de l’increment 
de la desocupació a Girona i a Tarragona
314-00871/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11187 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00869/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de l’increment 
de la desocupació en les dones i de l’ocupació en els homes
314-00872/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11187 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00869/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per 
a fer front a les dades diferencials entre l’increment de la desocupació en 
sectors i la caiguda de les prestacions per desocupació
314-00873/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11187 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00869/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la caiguda de la 
contractació
314-00874/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11187 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00869/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que la majoria dels 
contractes registrats el novembre del 2015 són temporals
314-00875/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11187 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00869/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de dur a terme 
mesures específiques per a reduir la contractació temporal
314-00876/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11187 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00869/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la disminució del nombre 
de prestacions del Programa d’activació per a l’ocupació
314-00877/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11187 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00869/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la desprotecció de la 
població desocupada per la caiguda de les prestacions
314-00878/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11187 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00869/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les neteges de les lleres 
de rius i rieres del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre que ha fet 
l’Agència Catalana de l’Aigua del 2010 ençà
314-00883/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10471 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00883/11 us informo 
del següent:

La greu situació econòmica i financera que va travessar l’Agència Catalana de l’Ai-
gua (ACA), amb major incidència durant el període 2011-2012, va fer inviable promoure 
línies d’ajuts per a la realització d’actuacions de manteniment i conservació de lleres, 
així com per a d’altres matèries, durant aquest període de temps. Per tant, no va ser fins 
l’any 2013 que se’n publiquen noves ordres de subvenció.

Us adjunto, en l’annex 1, la relació d’actuacions de manteniment i de conservació 
de lleres a les Terres de l’Ebre i Camp de Tarragona, executades durant els anys 2013 i 
2014, en zones no urbanes.

Així mateix, us adjunto, en l’annex 2, la relació d’actuacions de manteniment i de 
conservació de lleres a al Camp de Tarragona, executades durant els anys 2014 i 2015, 
en zones urbanes (finançat al 80% per l’ACA i al 20% per l’ajuntament - IVA exclòs)

No hi va haver cap actuació a les Terres de l’Ebre, en zones urbanes, durant l’any 
2014 dins de la convocatòria de subvencions finançada pels ajuntaments i per l’ACA. La 
única petició que hi va haver no va superar el llindar de puntuació exigida a la resolució.

Tampoc no hi va haver cap actuació a les Terres de l’Ebre, en zones urbanes, du-
rant l’any 2015 dins de la convocatòria de subvencions finançada pels ajuntaments i per 
l’ACA.

La relació provisional (en tràmit de certificació) d’actuacions de manteniment i con-
servació de lleres al Camp de Tarragona, concedides per a l’any 2015, en zones no ur-
banes, que beneficiïn trams inclosos en Àrees de risc potencial significatiu d’inundació, 
us l’adjunto en l’annex 3.

A les Terres de l’Ebre, l’ACA ha aprovat provisionalment una actuació de manteni-
ment i conservació de lleres, concedida per a l’any 2015, en zona no urbana, en benefici 
de trams inclosos en Àrees de risc potencial significatiu d’inundació, amb un import de 
11.619 euros.

Amb motiu dels danys ocasionats per l’episodi de pluges del dia 2 de novembre, 
l’ACA va destinar una partida de 100.000 euros per actuar d’acord amb les peticions 
dels ajuntaments a la Conca del Gaià. Us adjunto, en l’annex 4, la relació de les actua-
cions.

Per últim, en l’annex 5, us adjunto la relació d’actuacions executades per la Confede-
ració hidrogràfica de l’Ebre (CHE) amb col·laboració amb l’ACA durant els anys 2014 i 
2015 a les Terres de l’Ebre, en zona urbana i no urbana, a partir dels recursos del cànon 
de derivació recaptats durant el tercer i quart trimestre de 2013.

Queden pendents a executar per la CHE diverses actuacions a les Terres de l’Ebre 
per un import de més de 110.000 euros contra el cànon de derivació recaptat al 2013.

Barcelona, 22 de febrer de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes a 
Montferri (Alt Camp) amb relació a les pèrdues als conreus per les pluges 
de l’1 i el 2 de novembre de 2015
314-00884/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10974 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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

lunya, i per tal de donar resposta a les pregunta parlamentàries 314-00884/11, 314-
00885/11, 314-00886/11, 314-00887/11 i 314-00888/11, us informo del següent:

Les actuacions i instruments que existeixen per pal·liar els danys per adversitats cli-
màtiques són els següents:

– Els danys a explotacions agrícoles per adversitats climàtiques estan coberts per les 
línies d’assegurança agrària existents. La contractació de pòlisses d’assegurança agrària 
està subvencionada d’una manera molt important per part del Magrama i del DARP. En 
els cas del DARP es destinen 8,9 M€ anuals a la subvenció de part del cost de la pòlissa.

– Habitualment, no es publica cap ordre d’ajuts per pal·liar els danys ja que pràcti-
cament tots els danys són assegurables i per tant, no són indemnitzables per part de les 
administracions.

– L’Institut Català de Finances ha posat en marxa una línia de préstecs per a em-
preses agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de la pesca i l’aqüicultura per a 
finançar inversions, necessitats de circulant i capitalitzacions de les pròpies empreses. 
Les operacions aprovades a través d’aquesta línia compten amb una part d’assumpció 
de risc per part del Departament d’Agricultura.

– Si durant l’any 2015 els danys a nivell de conreu i municipi són majors al 30% de 
la producció mitjana habitual, d’acord amb els informes dels tècnics del DARP, podran 
tenir una reducció dels mòduls de l’IRPF si el Ministerio de Hacienda així ho reconeix.

Barcelona, 22 de febrer de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes a 
Cabra del Camp (Alt Camp) amb relació a les pèrdues als conreus per les 
pluges de l’1 i el 2 de novembre de 2015
314-00885/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10974 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00884/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes a 
Reus (Baix Camp) amb relació a les pèrdues als conreus per les pluges de 
l’1 i el 2 de novembre de 2015
314-00886/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10974 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00884/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes a 
Vilabella (Alt Camp) amb relació a les pèrdues als conreus per les pluges 
de l’1 i el 2 de novembre de 2015
314-00887/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10974 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00884/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes al 
Pont d’Armentera i Aiguamúrcia (Alt Camp) amb relació a les pèrdues als 
conreus per les pluges de l’1 i el 2 de novembre de 2015
314-00888/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10974 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00884/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a reduir 
les emissions difuses en els àmbits del transport, l’aigua, els residus, 
l’agricultura i la ramaderia en el període 2010-2015
314-00934/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10472 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00934/11 us informo 
del següent:

L’Oficina Catalana de Canvi Climàtic, ha publicat recentement l’avaluació qualitati-
va de les accions que en el seu moment es van preveure en el Pla Marc de Mitigació del 
Canvi Climàtic 2008-2012, i que per tant inclourien els anys 2010, 2011 i 2012 així com 
els diferents sectors esmentats a la pregunta. Aquest informe es pot consultar a la pàgi-
na web que s’indica a continuació sota el títol de El tancament del Pla

httd://canviclimatic.gencat.cat/ca/politiques/politiques_catalanes/la_mitigacio_del_
canvi_climatic/pla_marc_de_mitigacio_del_canvi_climatic_a_catalunya_2008-2012/

Així mateix, el Govern de la Generalitat ha aprovat diferents plans en l’horitzó 2020:
– Pla de l’Energia i Canvi Climàtic, on s’aborden, entre d’altres, temes relatius a 

transport i producció d’energia elèctrica.
– Estratègia per promoure l’activació de la gestió forestal sostenible a través de 

l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola; 
– Estratègia Catalana per a la renovació energètica d’edificis; 
– Acord de Govern per a la instal·lació de calderes de biomassa (fusta de proximitat) 

en edificis públics.
– Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020, on s’aborden els aspectes del 

Canvi climàtic vincuats al sector agropecuari.
En el cas dels residus, cal tenir present que els temes de canvi climàtic s’aborden 

a través del Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 
(PRECAT20) i el Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus Mu-
nicipals de Catalunya (PINFRECAT20), els quals es troben en aquests moment en fase 
d’informació pública.

http://canviclimatic.gencat.cat/ca/politiques/politiques_catalanes/la_mitigacio_del_canvi_climatic/pla_marc_de_mitigacio_del_canvi_climatic_a_catalunya_2008-2012/
http://canviclimatic.gencat.cat/ca/politiques/politiques_catalanes/la_mitigacio_del_canvi_climatic/pla_marc_de_mitigacio_del_canvi_climatic_a_catalunya_2008-2012/
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Pel que fa al tema de l’aigua, el Pla de Gestió vigent és el corresponent al 2009-
2015, i del que es pot trobar una anàlisi del seu estat d’aplicació a la pàgina web de 
l’ACA (Plans i programes / El Pla de gestió /1r cicle de planificació).

És de destacar també la participació de l’ACA en un projecte europeu (Eco-Innova-
tion), conegut com OptimEDAR (2012-2014), destinat a desenvolupar noves solucions 
tecnològiques que permetin millorar el funcionament de les depuradores, concretament 
incrementant l’eficiència dels reactors biològics de plantes petites i mitjanes.

Es pot trobar informació d’aquest projecte al web del Departament de Territori i 
Sostenibilitat.

Barcelona, 22 de febrer de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures dutes a terme 
a les zones litorals, el delta de l’Ebre, el delta del Llobregat i els Pirineus 
per a disminuir els impactes del canvi climàtic en el període 2010-2015
314-00935/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10473 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00935/11 us informo del 
següent:

Pirineus:
La Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), de la qual n’és membre la Generalitat 

de Catalunya, va crear l’Observatori Pirinenc de Canvi Climàtic el 14 de gener de 2010. 
L’objectiu de l’Observatori és anticipar-se als impactes del canvi climàtic per proporcio-
nar als sectors socioeconòmics, als espais naturals més vulnerables del massís i als ges-
tors públics el coneixement tècnic per tal d’adoptar les diverses estratègies d’adaptació 
al canvi climàtic.

Les primeres accions (2012-2014) es van executar gràcies a un projecte desenvolupat 
entre la CTP (els 8 territoris membres), i 11 organismes socis (entre els quals hi ha l’Ofi-
cina Catalana del Canvi Climàtic, l’Agència Catalana de l’Aigua, el Servei Meteorolò-
gic de Catalunya i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya), en el marc del Programa 
Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra 2007-2013 - POCTEFA  
(projecte OPCC-EFA 235/11) cofinançat al 65% pels fons europeus Feder. A la pàgina 
web (http://www.opcc-ctp.org) es pot consultar tota la informació i els resultats de les 
accions desenvolupades.

Actualment s’ha admès a tràmit, un nou projecte per el període 2016-2019 per un 
import total d’1,3MEUR, amb l’objectiu de continuar els treballs iniciats a l’etapa ante-
rior.

Delta de l’Ebre:
El projecte Life Adaptation and mitigation measures to climate change in the Ebro 

Delta (Life Ebre-Admiclim), liderat per la unitat d’Ecosistemes Aquàtics de l’Institut 
de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), té una durada de quatre anys (2014-
2018) i un pressupost de 2,2MEUR, dels quals la Unió Europea en finança el 50%. La 
resta de socis participants en el projecte són l’Agència Catalana de l’Aigua, el Consorci 
d’Aigües de Tarragona, la Comunitat de Regants i Sindicat Agrícola de l’Ebre, l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya, la Universitat de Còrdova i l’Oficina Catalana del 
Canvi Climàtic.

El projecte analitza, mitjançant proves pilot i l’aplicació en el riu i en els arrossars, 
l’aportació de sediments al Delta i l’optimització operativa de zones humides de nova 
creació per a maximitzar el segrest de carboni, l’elevació del sòl i l’assimilació de nu-
trients i contaminants. Els resultats de les accions constituiran la base del Pla d’Acció 
Climàtica del Delta de l’Ebre, l’instrument que facilitarà la integració posterior d’aques-

http://www.opcc-ctp.org
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tes accions en les diverses polítiques sectorials del territori: aigua, natura, agricultura, 
aqüicultura, pesca, etc.

Mitjançant aquest projecte, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic atorga continuïtat 
als treballs realitzats l’any 2010 en l’àmbit del Delta i estableix el marc d’acció climàtica 
necessari per a reduir la vulnerabilitat d’aquest àmbit tan fràgil.

Es pot consultar més informació al web: http://www.lifeebroadmiclim.eu/
Adaptació a la Mediterrània:
El projecte MEDACC (Demonstration and validation of innovative methodology for 

regional climate change adaptation in the Mediterranean area) és un projecte multiactor 
de 5 anys que va començar l’estiu de 2013 amb el finançament del Programa europeu 
LIFE+ (Polítiques Ambientals i Governança). El pressupost del projecte és de 2,5 MEUR  
i compta amb una aportació de la Comissió Europea de 1,3 MEUR. L’Oficina Cata-
lana del Canvi Climàtic és el soci coordinador del projecte, on també estan presents, 
CREAF, IRTA i IPE-CSIC.

MEDACC neix amb l’objectiu de provar solucions innovadores orientades a adaptar 
els nostres sistemes naturals i socials als impactes del canvi climàtic en l’àmbit mediter-
rani. D’aquesta manera, MEDACC contribueix en el disseny i desplegament de les es-
tratègies i polítiques d’adaptació que s’estan desenvolupant a nivell regional i nacional a 
l’àmbit euromediterrani. A Catalunya, serà una eina molt valuosa en el desplegament de 
l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC 2013-2020).

El projecte es concreta en tres conques prou representatives de Catalunya: la Muga, 
el Ter i el Segre, amb la voluntat que els resultats siguin útils en el disseny d’experièn-
cies similars arreu de l’àmbit mediterrani. Les tres conques escollides recullen una gran 
diversitat de condicions i són representatives de bona part del territori català.

Podeu consultar més informació al web: http://medacc-life.eu/ca
ESCACC 2020
Finalment es disposa l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic, aprovada 

el 2012, que proposa un total de 180 mesures en 13 sectors socioeconòmics i sistemes 
naturals, entre els quals hi ha els que es demanen a la pregunta. Actualment, i tal com 
preveu la mateixa ESCACC, transcorreguts 3 anys des de la seva aprovació, l’Oficina 
Catalana del Canvi Climàtic està duent a terme un procés d’avaluació del grau d’im-
plantació d’aquestes mesures, que es presentarà durant el primer semestre del 2016.

Podeu consultar més informació al portal del canvi climàtic (polítiques/polítiques 
catalanes/l’adaptació al canvi climàtic).

Barcelona, 22 de febrer de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords amb el Govern 
de l’Estat per a finançar les mesures de reducció dels gasos amb efecte 
d’hivernacle
314-00937/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10474 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00937/11 us informo del 
següent:

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha proposat al Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient la necessitat de treballar en una territorialització dels ob-
jectius estatals de mitigació i de manera conseqüent dels recursos necessaris pel seu as-
soliment. Aquesta petició s’ha fet tant en l’àmbit de les Conferències Sectorials de Medi 
Ambient, com de la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático i dels 
grups de treball que pengen d’aquesta Comisión. Fins ara la resposta rebuda per part del 
Ministeri ha estat negativa.

http://www.lifeebroadmiclim.eu
http://medacc-life.eu/ca
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Així mateix, és rellevant assenyalar que l’Avantprojecte de Llei de Canvi climàtic 
del Govern (Acord de Govern de 20 d’octubre de 2015) recull aquesta mateixa idea en el 
seu article 45.2 i proposa que el Fons Climàtic es nodreixi, entre d’altres, amb els recur-
sos econòmics procedents dels ingressos obtinguts de la subhasta de drets d’emissió del 
règim de comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, en els termes que 
s’acordin amb l’Estat espanyol.

Per últim, també convé assenyalar que el Govern de la Generalitat té interposat re-
curs davant el Tribunal Constitucional (2 de març de 2012) en relació amb diversos ar-
ticles del Reial decret 1494/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regula el Fons de Carboni 
per a una Economia Sostenible. En el plantejament del conflicte s’al·lega que el Reial 
decret 1494/2011 vulnera l’ordre competencial, entre d’altres raons per no permetre que 
l’aplicació dels criteris bàsics previstos en el Reial decret puguin ser concretats i modu-
lats per les comunitats autònomes tenint en compte les seves característiques diferen-
cials i els interessos de l’activitat empresarial productora de CO

2
 en cada territori au-

tonòmic concret i també per no reconèixer a les comunitats autònomes la gestió de les 
operacions que afectin les adquisicions de crèdits de carboni corresponents a projectes 
del territori autonòmic, prèvia la territorialització dels fons que pertoquin a cada comu-
nitat per a aquesta finalitat.

Barcelona, 22 de febrer de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que s’han 
acollit al Programa d’acords voluntaris per a reduir les emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle
314-00938/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10475 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00938/11 us informo 
del següent:

A 21 de desembre de 2015 eren 146 les organitzacions adherides al programa d’Acords 
Voluntaris per a la reducció d’emissions de GEH de la Generalitat de Catalunya.

Atès que durant el 2015, es van complir 5 anys de la seva creació, l’Oficina Catalana 
del Canvi Climàtic ha publicat un estudi sobre aquests 5 anys on es pot trobar abundant 
informació sobre la tipologia i les actuacions que les organitzacions han portat a terme 
durant aquest període. Aquest informe es va tancar en data de 23 de juliol de 2015, i és 
per aquest motiu que el nombre d’empreses adherides que va servir de base de l’estudi 
és lleugerament inferior al que s’ha indicat en aquesta resposta. Aquest informe es pot 
consultar al portal del canvi climàtic (campanyes i comunicació / publicacions de canvi 
climàtic / estudis i documents tècnics de mitigació del canvi climàtic / 5 anys del Pro-
grama d’Acords Voluntaris: organitzacions, inventaris mesures).

Així mateix, la informació actualitzada del total d’organitzacions adherides es pot 
trobar al portal del canvi climàtic (polítiques / polítiques catalanes / la mitigació del 
canvi climàtic / acords voluntaris / organitzacions compromeses: els progressos del pro-
grama / organitzacions que formen part del Programa d’Acords Voluntaris).

Quant a la informació sobre el funcionament del Programa es pot trobar al portal 
del canvi climàtic (polítiques / polítiques catalanes / la mitigació del canvi climàtic / 
acords voluntaris)

Barcelona, 22 de febrer de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vinculació jurídica dels 
acords, els plans sectorials i els programes aprovats per a lluitar contra el 
canvi climàtic
314-00939/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10476 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00939/11 us informo 
del següent:

Tot i que la naturalesa jurídicament vinculant vindrà determinada per la norma ju-
rídica que doni empara a l’acord, pla o programa, entenem que des del moment que el 
Govern de la Generalitat de Catalunya aprova qualsevol de les figures esmentades, els 
diferents departaments faran els possibles per poder donar compliment a aquests com-
promisos.

Barcelona, 22 de febrer de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els coneixements que 
cal acreditar per a accedir per promoció interna a les places de l’Institut 
Català de les Dones
314-00994/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11669 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 314-00994/11 
a 314-00999/11, atès que fan referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a infor-
macions estretament relacionades, fet que és objectivament constatable.

Abans d’entrar en la en el fons de les qüestions, cal fer algunes precisions quant als 
conceptes de promoció interna i de concurs de trasllats, que s’utilitzen de manera indis-
tinta en el redactat de les preguntes.

La promoció interna és un procés selectiu adreçat a funcionaris de carrera que con-
sisteix en l’accés des de cossos i escales del grup inferior a cossos o escales de grup su-
perior. Mentre que el concurs de trasllat és un sistema de provisió de places adreçat a 
funcionaris del mateix cos i escala que el de les places que es convoquen.

Fetes les anteriors precisions, es considera que les preguntes esmentades fan refe-
rència al concurs general de mèrits i capacitats per proveir llocs de treball base de l’es-
cala superior d’administració general del cos superior d’administració de la Generalitat 
de Catalunya (convocatòria de provisió núm. FP/003/2014) i no a un procés de promo-
ció interna.

El concurs general de mèrits i capacitats és un procés de provisió que garanteix el 
dret de mobilitat dels funcionaris i que té com a finalitat seleccionar el candidat més 
adequat per a exercir les funcions dels llocs de treball inclosos en la convocatòria. El 
concurs es fonamenta en la valoració objectiva dels mèrits aportats, sempre que siguin 
adients als requeriments generals dels llocs objecte de la convocatòria, i sempre respec-
tant el principis d’igualtat mèrit i capacitat. Aquests processos proporcionen la possibi-
litat d’un canvi de lloc de treball del personal funcionari de carrera dins del seu propi 
grup, cos i escala.

Els llocs de treball que es convoquen en un concurs general són llocs base, que 
compten amb una descripció genèrica de la finalitat i funcions essencials, amb requeri-
ments de provisió homogenis o similars, sens perjudici que puguin estar adscrits a dife-
rents unitats directives.
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En relació amb les places incloses en la convocatòria de concurs general de mèrits 
i capacitat del cos superior d’administració de la Generalitat, hi ha vuit llocs de treball 
adscrits a l’Institut Català de les Dones.

Per poder concursar per a aquestes vuit places, els funcionaris han de complir els 
requisits establerts a les bases de la convocatòria publicada al DOGC. A més dels requi-
sits generals, i de conformitat amb el contingut de la relació de llocs de treball, una de 
les places té com a requisit d’ocupació posseir titulació de llicenciat o graduat en dret, i 
com a formació especifica, experiència en temes de dones, que es valora com a coneixe-
ments o experiència en el concurs de trasllats. Per als altres set llocs adscrits a l’Institut 
Català de les Dones, la relació de llocs de treball no preveu cap formació específica en 
l’àmbit de les dones.

En el cas que algun d’aquests vuit llocs de treball tinguessin determinades peculi-
aritats, especificitats o qualsevol altra qüestió que fes necessari ser ocupades per fun-
cionaris de carrera especialment formats en alguna matèria en particular o tenir uns 
coneixements específics notablement diferenciats a la resta de llocs de treball base de la 
Generalitat, caldria modificar la relació de llocs de treball i definir-los com a llocs sin-
gulars, amb una descripció individualitzada. A més, per determinar aquesta necessitat, 
caldria fer l’estudi corresponent, per a poder ser proveïts mitjançant un concurs especí-
fic i únicament per personal funcionari de carrera.

Pel que fa als processos de promoció interna, que com s’ha exposat són mecanismes 
d’accés a un cos o escala superior provinent d’una altre inferior, com a garantia de co-
neixement i enfortiment de les polítiques d’igualtat, la Llei ha articulat l’obligació d’in-
cloure en els temaris per a l’accés a cossos de l’Administració de la Generalitat els con-
tinguts relatius a la normativa sobre igualtat efectiva de dones i homes i sobre violència 
masclista que s’han d’aplicar en l’activitat administrativa i en el desenvolupament de les 
polítiques d’igualtat efectiva, així com l’obligació d’impulsar la representació paritària 
de dones i homes en la composició dels tribunals o òrgans tècnics de selecció.

Sí, com sembla desprendre’s de les preguntes, es vol fer referència al concurs de 
trasllat com a sistema de promoció interna, la classificació d’un lloc com a base o sin-
gular, segons tingui o no característiques homogènies que requereixen especialització, 
així com la possibilitat d’establir requisits específics de titulació o formació en la des-
cripció del lloc de treball, són els instruments mitjançant els quals es garanteix l’ade-
quació de la persona al lloc de treball en un sistema de cossos funcionarials com el de 
la Generalitat de Catalunya.

L’adjudicació de places resultant del concurs general de mèrits i capacitats no es pot 
considerar, de cap de les maneres, un desmantellament ni pèrdua d’especialització del 
l’Institut Català de les Dones, ni l’ocupació dels llocs de treball base per part de funcio-
naris de carrera que han superat un procés selectiu pot tenir, com a conseqüència, un 
impacte negatiu en la vida de les dones i en la ciutadania receptora d’aquesta política.

El procés de provisió definitiva reglamentari, dóna compliment al dret a la mobili-
tat del personal funcionari de carrera, i qualsevol funcionari de carrera del cos superior 
d’administració general està suficientment preparat per desenvolupar amb professiona-
litat i eficàcia aquests llocs de treball. Com s’ha dit anteriorment, es tracta de llocs de 
treball base, sense una descripció individualitzada i sense cap requisit especial de for-
mació a la RLT –a excepció de la plaça V0588, que requereix la llicenciatura/grau en 
Dret per la seva ocupació.

Pot ser que els aspirants que aconsegueixin obtenir els llocs de treball convocats (a 
les llistes provisionals d’adjudicació publicades el passat dia 4 de desembre de 2015 es 
pot observar que només han estat adjudicats 3 dels 8 llocs de treball convocats), no pos-
seeixin d’inici la totalitat dels coneixements i experiència pel desenvolupament òptim 
del lloc de treball des del primer dia, però sembla raonable que quan un funcionari de 
carrera canvia de lloc de treball no cal que conegui d’entrada tot allò que cal fer o que 
cal saber però és indiscutible que està preparat professionalment per assolir-ho en un 
marge temporal breu. La superació d’un procés selectiu, lògicament, no pot garantir que 
es disposa de la totalitat dels coneixements necessaris per treballar en tots i cadascun 
dels llocs de treball base de la Generalitat de Catalunya (hi ha milers d’àmbits sectorials 
específics), però si que garanteix que posseeix unes competències i uns coneixements 
bàsics que l’habiliten per ocupar qualsevol lloc base del cos i escala al qual ha accedit. 
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A més, la trajectòria professional d’un gran nombre funcionaris de carrera, desenvolu-
pant funcions en diferents àmbits competencials, comporta un bagatge, una experiència 
i uns coneixements que faciliten la ràpida adaptació als nous entorns i nous requeri-
ments i noves responsabilitats.

A més, a banda de no dubtar en cap moment de la capacitat i compromís dels fun-
cionaris de carrera que podrien obtenir una destinació definitiva en qualsevol d’aquests 
llocs emprant els sistemes ordinaris i reglamentaris de provisió, si l’Institut Català de 
les Dones ho considera necessari podria establir un pla de formació intern, per tal de 
donar a les persones funcionaries de carrera que obtinguin els llocs oferts els coneixe-
ments que considerin convenients, per a que en un breu termini de temps puguin desen-
volupar les tasques que se’ls encomani amb total satisfacció i professionalitat.

Quant al grau de desenvolupament de l’article 9 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, 
d’igualtat efectiva de dones i homes, la pròpia llei, conscient de la dificultat que pot 
comportar el seu desenvolupament i aplicació, atorga un termini de dos anys des de la 
seva entrada en vigor per tal que el Govern, en l’àmbit de les seves competències, aprovi 
el desplegament reglamentari necessari.

En aquest sentit, el Govern és plenament conscient de l’obligació legal de desplegar i 
fer efectiva la Llei, així com de la necessitat d’implementar la figura de responsable d’i-
gualtat de gènere, i té la voluntat d’aplicar-la, com no podia ser d’una altra manera, però 
dins el termini establert. Per tant, en cap cas es pot afirmar que el concurs de trasllat de 
les places del grup A de la Generalitat de Catalunya és contrari a l’article 9.3 de la Llei 
17/2015, tenint en compte que no ha transcorregut el termini legal per fer-lo exigible.

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment 
que la promoció interna a l’Institut Català de les Dones enforteix el 
desenvolupament de les polítiques públiques
314-00995/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11669 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00994/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reconeixement de la 
figura del professional d’igualtat de gènere en la relació de llocs de treball 
de l’Institut Català de les Dones
314-00996/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11669 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00994/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de desplegament 
de l’article 9 de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
314-00997/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11669 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00994/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències de la 
manca de definició de les places d’accés per promoció interna de l’Institut 
Català de les Dones
314-00998/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11669 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00994/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte que la manca 
de definició de les places d’accés per promoció interna de l’Institut Català 
de les Dones pot tenir sobre la vida de les dones i dels destinataris de les 
polítiques socials
314-00999/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 11669 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00994/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis derivats de 
l’entrada en vigor del Decret 65/2014, del Consell Nacional de les Dones de 
Catalunya
314-01086/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 10796 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 escrita, amb Número de Tramitació: 314-
01086/11 us trameto, en document annex, la informació facilitada per l’Institut Català 
de les Dones.

Barcelona, 23 de febrer de 2016
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex
L’Institut Català de les Dones ha fet el seguiment de les diferents Assemblees Terri-

torials de Dones, la qual cosa ens ha dut a concloure que la modificació que establia el 
Decret 65/2014, de 13 de maig, del Consell Nacional de Dones de Catalunya, no ha tin-
gut cap repercussió significativa.

Les Assemblees Territorials de Dones de Catalunya s’han estat reunint amb la ma-
teixa assiduïtat i participació que abans de l’entrada en vigor del Decret. Cal tenir en 
compte que cada una d’elles «es reuneix, com a mínim, una vegada a l’any» i que «po-
den establir reglaments interns per regular la seva estructura, organització i funciona-
ment» segons les necessitats específiques de cada territori. Les representants territorials 
poden demanar la convocatòria de l’Assemblea Territorial de Dones (ATDc) correspo-
nent quan ho creguin necessari. Des de l’aprovació de l’esmentat Decret, les assemblees 
s’han anat reunint en les dates següents: 

Any 2014
– Alt Pirineu i Aran
Representants: Dolors Guilló fins al 28 de maig; Ares Altisent fins al 4 de juny
Mireia Boya (representant actual des del 4 de juny)
1 sessió: 13 de maig, a Les.
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– Catalunya Central
Representants: Clara Trepat; Pilar Garcia (fins al 28 de maig)
1 sessió: 14 de maig, a Manresa
– Girona
Representants: Carme Bosch; Marina Puig (fins al 4 de juny)
2 sessions: 28 d’abril i 10 de novembre, a Girona
– Lleida 
Representants: Josefina Farreny; Elena Contra (fins al 8 de maig)
1 sessió: 8 de maig, a Lleida
– Tarragona 
Representants: M. Rosa Llurba; Antònia Llauradó Llopis (fins al 28 de maig)
1 sessió: 9 d’abril, a Tarragona
– Terres de l’Ebre 
Representants: Carme Franch; Carmen Llopis (fins al 28 de maig)
1 sessió: 3 d’abril, a Tortosa

Any 2015
– Catalunya Central
Representant: Clara Trepat Quílez.
1 reunió: el 3 de desembre, a Manresa.
– Girona
Representant: Marta Barrera i Galderique en substitució de Carme Bosch Amblàs 

(fins al 10 de desembre).
2 reunions: el 27 d’abril i el 10 de desembre, a Girona.
– Tarragona 
Representant: M. Rosa Llurba Caparó.
1 reunió: el 10 de febrer, a Tarragona.
– Terres de l’Ebre 
Representants: Teresa Bonet Fabra en substitució de Carme Franch Rius (fins al 4 

de febrer).
2 reunions: el 4 de febrer i el 10 de desembre, a Tortosa.

Teresa M. Pitarch i Albós, presidenta



BOPC 73
4 de març de 2016

3.25.05. Preguntes orals en el Ple 108

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 la presència 
d’estands de l’exèrcit espanyol al Saló de l’Ensenyament
310-00019/11

ANUNCI: MIREIA BOYA E BUSQUET, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP CUP-CC

Reg. 11399 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.02.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Pilar Castillejo Medina, diputada del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que 
estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la 
pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la presència d’estands de l’exèrcit espanyol al Saló de l’Ensenyament.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Pilar Castillejo Medina, diputada, GP CUP-CC 

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el transport 
sanitari
310-00020/11

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP

Reg. 11721 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.02.2016

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 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: 
– Sobre el transport sanitari.

Palau del Parlament, 29 de febrer de 2016
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la indústria
310-00021/11

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S

Reg. 11723 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.02.2016

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 els 
dies 2 i 3 de març de 2016.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern sobre la indústria?

Palau del Parlament, 29 de febrer de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la Cooperativa de 
Cambrils
310-00022/11

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC

Reg. 11725 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.02.2016

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 la Cooperativa de Cambrils?

Palau del Parlament, 29 de febrer de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el món local
310-00023/11

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC

Reg. 11726 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.02.2016

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 el món local?

Palau del Parlament, 29 de febrer de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els informes que 
conviden treballadors públics a desobeir l’estat de dret
310-00024/11

ANUNCI: JOSEP ENRIC MILLO I ROCHER, DEL GP PPC

Reg. 11730 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.02.2016

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: 
– Sobre l’opinió del Govern d’informes que conviden a treballadors públics a deso-

beir l’estat de dret.

Palau del Parlament, 29 de febrer de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els criteris per a 
assignar els recursos de les àrees bàsiques de salut
310-00025/11

ANUNCI: MARTA ROVIRA I VERGÉS, DEL GP JS

Reg. 11732 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.02.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí del Grup Par-

lamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 161 del Regla-
ment 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 l’objectiu de millorar els criteris pels quals s’assignen els recursos de les 

àrees bàsiques de salut (ABS)?

Palau del Parlament, 29 de febrer de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la posada en 
funcionament del Campus Besòs de la Universitat Politècnica de Catalunya
310-00026/11

ANUNCI: MARTA ROVIRA I VERGÉS, DEL GP JS

Reg. 11733 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.02.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí del Grup Par-

lamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 161 del Regla-
ment 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 la posada en funcionament del 

campus Besòs de la UPC?

Palau del Parlament, 29 de febrer de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la destinació de 
les pintures murals del Reial Monestir de Santa Maria de Sixena
310-00027/11

ANUNCI: MARTA ROVIRA I VERGÉS, DEL GP JS

Reg. 11734 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.02.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí del Grup Par-

lamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 161 del Regla-
ment 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 posicionament del Govern sobre el destí de les pintures murals del Reial 

Monestir de Santa Maria de Sixena?

Palau del Parlament, 29 de febrer de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre el benefici per als catalans de les principals actuacions del Govern, 
el canvi de denominació del Departament d’Afers Exteriors, Relacions 
Institucionals i Transparència i de l’Institut d’Estudis Autonòmics
317-00013/11

ANUNCI: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 10601 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.02.2016

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, 23 de febrer de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre el deute a curt termini de la Generalitat i les repercussions en el 
projecte de llei de pressupostos
317-00014/11

ANUNCI: MIREIA BOYA E BUSQUET, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL GP CUP-CC

Reg. 11398 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.02.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Joan Garriga Quadres, diputat del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que es-
tableix l’article 161 del Reglament del Parlament, formulen la pregunta següent al presi-
dent 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 President de la Generalitat de Catalunya sobre la situació po-

lítica i social que viu el país?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Joan Garriga Quadres, diputat, GP CUP-CC 

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la defensa d’una alternativa de govern d’esquerres que es 
comprometi amb un referèndum sobre la independència
317-00015/11

ANUNCI: JOSEP LLUÍS FRANCO RABELL, DEL GP CSP

Reg. 11720 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.02.2016

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: 
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– Quina és l’opinió del president de la Generalitat en relació a l’actual situació polí-
tica?

Palau del Parlament, 29 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 visita del president d’Aragó a Catalunya amb relació als esforços 
de cooperació, col·laboració territorial i econòmica, diàleg cultural i pacte
317-00016/11

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC

Reg. 11724 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.02.2016

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, 29 de febrer de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre el seu posicionament amb relació a la creació de ponències 
conjuntes per a la redacció de les proposicions de llei integral de protecció 
social catalana, de règim jurídic català i de l’Administració tributària 
catalana
317-00017/11

ANUNCI: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL GP PPC

Reg. 11729 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.02.2016

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, 29 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 el contingut de l’acord que es debat en la sessió d’investidura al 
Congrés dels Diputats
317-00018/11

ANUNCI: JORDI TURULL I NEGRE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP JS

Reg. 11731 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.02.2016

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, 29 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 les empreses 
o les entitats amb què ha subscrit contractes públics relatius als serveis 
socials en el període 2010-2015
311-00070/11

ANUNCI: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP C’S

Reg. 7710 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 25.02.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada 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.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿Cuáles han sido las empresas o entidades con las que el Govern de la Generalitat 

ha suscrito contratos públicos relaciones con servicios sociales y de gestión a las perso-
nas durante los años 2010,2011, 2012, 2013, 2014 y 2015?

– ¿Qué servicios concretos gestionan dichas empresas?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2016
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
residències per a gent gran de titularitat d’una corporació local amb les 
quals té un conveni de cofinançament
311-00071/11

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP C’S

Reg. 7713 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 25.02.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies
Noemí de la Calle Sifré, 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 qué residencias para gente mayor de titularidad de una corporación local tie-
ne vigente un convenio de cofinanciación la Administración de la Generalitat?

– Se solicita indicar cada una de ellas y qué porcentaje de gasto cofinancia la Admi-
nistración de la Generalitat en cada caso.

– Se solicita indicar cuantas plazas existen en cada una de ellas, y también cuantas 
de ellas están ocupadas.

– ¿Cuántas plazas de residencias para gente mayor de las que están ocupadas están 
cofinanciadas por la Generalitat, y en qué porcentaje?

– ¿Cuántas plazas de residencias para gente mayor de las que están ocupadas no es-
tán cofinanciadas?

Palacio del Parlamento, 10 de febrero de 2016
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de 
places de residències per a gent gran de titularitat de la Generalitat
311-00072/11

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP C’S

Reg. 7714 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 25.02.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies
Noemí de la Calle Sifré, 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: 
Respecto a las residencias para la gente mayor de titularidad de la Generalitat de 

Cataluña,
– ¿Cuántas plazas existen en cada una de las residencias y cuántas están ocupadas 

en cada una de ellas?

Palacio del Parlamento, 10 de febrero de 2016
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre 
d’infants menors de tres anys que viuen en centres d’acollida
311-00089/11

ANUNCI: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP C’S

Reg. 10312 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 02.03.2016

A la Mesa de la Comissió de la Infància
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
La Convención de Naciones Unidas, establece que la acogida familiar constituye un 

recurso alternativo a las familias prioritario. La ley 14/2015 de 17 de maig dels drets i 
oportunitats de la infància i l’adolescència prevee que las medidas de acogida familiar, 
siempre que sean posibles tengan preferencia respecto a las que comportan el internado 
del niño en un centro público o concertado.

– ¿De entre todos los niños ingresados en centros en Cataluña a fecha de 15 de fe-
brero de 2016 a la espera de que se asigne familia de acogida, cuántos son menores de 
3 años?
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– ¿Qué valoración hace el Govern de la Generalitat al respecto?

Palacio del Parlamento, 22 de febrero de 2016
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre 
d’infants menors de sis anys que viuen en centres d’acollida
311-00090/11

ANUNCI: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP C’S

Reg. 10313 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 02.03.2016

A la Mesa de la Comissió de la Infància
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
La Convención de Naciones Unidas, establece que la acogida familiar constituye un 

recurso alternativo a las familias prioritario. La ley 14/2015 de 17 de maig dels drets i 
oportunitats de la infància i l’adolescència prevee que las medidas de acogida familiar, 
siempre que sean posibles tengan preferencia respecto a las que comportan el internado 
del niño en un centro público o concertado.

– ¿De entre todos los ninos ingresados en centros en Cataluña a fecha de 15 de fe-
brero de 2016 a la espera de que se asigne familia de acogida, cuántos son menores de 
6 años?

– ¿Qué valoración hace el Govern de la Generalitat al respecto?

Palacio del Parlamento, 22 de febrero de 2016
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre 
d’infants que viuen en centres esperant que els assignin una família 
d’acollida
311-00091/11

ANUNCI: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP C’S

Reg. 10314 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 02.03.2016

A la Mesa de la Comissió de la Infància
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
La Convención de Naciones Unidas, establece que la acogida familiar constituye un 

recurso alternativo a las familias prioritario. La ley 14/2015 de 17 de maig dels drets i 
oportunitats de la infància i l’adolescència prevee que las medidas de acogida familiar, 
siempre que sean posibles tengan preferencia respecto a las que comportan el internado 
del niño en un centro público o concertado.

– ¿Cuántos niños ingresados en centros hay en Cataluña a fecha de 15 de febrero de 
2016 a la espera de que se asigne familia de acogida?

– ¿Qué valoración hace el Govern de la Generalitat de los datos anteriormente ex-
puestos?

Palacio del Parlamento, 22 de febrero de 2016
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import 
pendent de pagar a les persones a què fa referència la lletra b de la 
Resolució 1102/X, sobre les actuacions restrictives dels drets del personal 
sanitari no facultatiu jubilat
311-00092/11

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S

Reg. 10486 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 25.02.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Martín Eusebio Barra López, 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En referencia a la Resolució 1102/X del Parlament de Catalunya sobre les actuacions 

restrictives dels drets del personal sanitari no facultatiu jubilat, aprobada en la sesión de 
la Comisión de Salud el pasado 2 de julio de 2015, 

– ¿Cuál es el importe total que está pendiente de pago a los afectados por esta reso-
lución en cumplimiento de su apartado b?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016
Martín Eusebio Barra López, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import 
pendent de pagar a les persones a què fa referència la lletra c de la 
Resolució 1102/X, sobre les actuacions restrictives dels drets del personal 
sanitari no facultatiu jubilat
311-00093/11

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S

Reg. 10487 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 25.02.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Martín Eusebio Barra López, 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En referencia a la Resolució 1102/X del Parlament de Catalunya sobre les actuacions 

restrictives dels drets del personal sanitari no facultatiu jubilat, aprobada en la sesión de 
la Comisión de Salud el pasado 2 de julio de 2015, 

– ¿Cuál es el importe total que está pendiente de pago a los afectados por esta reso-
lución en cumplimiento de su apartado c hasta fecha 31.12.2015?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016
Martín Eusebio Barra López, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari 
previst per al pagament del deute a què fan referència les lletres b i c de la 
Resolució 1102/X, sobre les actuacions restrictives dels drets del personal 
sanitari no facultatiu jubilat
311-00094/11

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S

Reg. 10488 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 25.02.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Martín Eusebio Barra López, 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En referencia a la Resolució 1102/X del Parlament de Catalunya sobre les actuacions 

restrictives dels drets del personal sanitari no facultatiu jubilat, aprobada en la sesión de 
la Comisión de Salud el pasado 2 de julio de 2015, 

– ¿Qué calendario de pago está previsto para reembolsar las cantidades adeudadas y 
dar cumplimiento a lo determinado en los apartados b y c de esta resolución?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016
Martín Eusebio Barra López, diputat GP C’s

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

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S

Reg. 10489 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 25.02.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Martín Eusebio Barra López, 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En referencia a la Resolució 1102/X del Parlament de Catalunya sobre les actuacions 

restrictives dels drets del personal sanitari no facultatiu jubilat, aprobada en la sesión de 
la Comisión de Salud el pasado 2 de julio de 2015, 

– ¿Cuántas personas están afectadas por lo determinado en esta resolución a fecha 
31.01.2016?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016
Martín Eusebio Barra López, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import que 
s’hauria hagut de pagar al gener del 2016 en compliment de la lletra c de la 
Resolució 1102/X, sobre les actuacions restrictives dels drets del personal 
sanitari no facultatiu jubilat
311-00096/11

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S

Reg. 10490 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 25.02.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Martín Eusebio Barra López, 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En referencia a la Resolució 1102/X del Parlament de Catalunya sobre les actuacions 

restrictives dels drets del personal sanitari no facultatiu jubilat, aprobada en la sesión de 
la Comisión de Salud el pasado 2 de julio de 2015, 

– ¿Cuál es el importe total que habría correspondido abonarles en cumplimiento de 
lo determinado en el apartado c de esta resolución en la paga del mes de enero de 2016?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016
Martín Eusebio Barra López, diputat GP C’s

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

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S

Reg. 10498 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 25.02.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Martín Eusebio Barra López, 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Número de profesionales en plantilla de cada Gerencia Territorial de Atención 

Primaria del ICS, desglosados por titulación (médicos, DUE, etc., etc.), así como por 
situación laboral (titulares, interinos, contratados, etc.) a fecha 31 de diciembre de los 
años 2010 a 2015 ambos inclusive.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016
Martín Eusebio Barra López, diputat GP C’s

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

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S

Reg. 10499 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 25.02.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Martín Eusebio Barra López, 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.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Población de referencia (número de cartillas sanitarias individuales) asignada a cada 

una de las Gerencias Territoriales de Atención Primaria del ICS a fecha 31 de diciem- 
bre de los años 2010 a 2015, ambos inclusive.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016
Martín Eusebio Barra López, diputat GP C’s

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

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S

Reg. 10500 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 25.02.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Martín Eusebio Barra López, 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Número de contratos laborales realizados en cada Gerencia Territorial de Aten-

ción Primaria del ICS durante el pasado año 2015, desglosado por meses y por titula-
ción.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016
Martín Eusebio Barra López, diputat GP C’s

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

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S

Reg. 10501 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 25.02.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Martín Eusebio Barra López, 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Duración media, en días, de los contratos laborales realizados en cada Gerencia 

Territorial de Atención Primaria del ICS durante el pasado 2015, desglosada por titula-
ción.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016
Martín Eusebio Barra López, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els proveïdors 
o les empreses responsables de diversos serveis de les gerències 
territorials d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut el 2014 i el 2015
311-00101/11

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S

Reg. 10502 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 25.02.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Martín Eusebio Barra López, 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Proveedor/es o empresa/s (pública o privada) responsable/s de los servicios de la-

vandería, catering-cafetería, radiodiagnóstico, laboratorio, suministros (material fungi-
ble), mantenimiento general y mantenimiento de equipos sanitarios, en cada Gerencia 
Territorial de Atención Primaria del ICS a fechas 03.12.2014 y 03.12.2015. Si hubiera 
más de una empresa responsable de un mismo servicio (por ejemplo varias empresas de 
mantenimiento) se solicita detalle de los CAP o tipo de servicio asignado a cada una.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016
Martín Eusebio Barra López, diputat GP C’s

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

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S

Reg. 10503 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 25.02.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Martín Eusebio Barra López, 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Inversiones realizadas en cada Gerencia Territorial de Atención Primaria del ICS 

durante cada ejercicio de 2010 a 2015, ambos inclusive, desglosadas por: obra nueva, 
mantenimiento de instalaciones, compra de nuevo equipamiento sanitario, compra de 
nuevo equipamiento para servicios generales, mantenimiento/reparación de equipo sa-
nitario.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016
Martín Eusebio Barra López, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de 
professionals en plantilla del Centre Corporatiu de l’Institut Català de la 
Salut per titulació i per situació laboral del 2010 al 2015
311-00103/11

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S

Reg. 10504 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 25.02.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Martín Eusebio Barra López, 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Número de profesionales en plantilla del Centro Corporativo del ICS desglosados 

por titulación (médicos, DUE, etc., etc.), así como por situación laboral (titulares, interi-
nos, contratados, etc.) a fecha 31 de diciembre de los años 2010 a 2015 ambos inclusive.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016
Martín Eusebio Barra López, diputat GP C’s

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

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S

Reg. 10514 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 25.02.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Número de profesionales en plantilla de cada uno de los hospitales del ICS des-

glosados por titulación (médicos, DUE, etc.), así como por situación laboral (titulares, 
interinos, contratados, etc.) a fecha 31 de diciembre de los años 2010 a 2015 ambos in-
clusive.

Palacio del Parlamento, 23 de febrero de 2016
Martín Eusebio Barra López, diputat GP C’s

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

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S

Reg. 10515 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 25.02.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
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– Número de contratos laborales realizados en cada hospital del ICS durante el pa-
sado año 2015, desglosado por meses y por titulación.

Palacio del Parlamento, 23 de febrero de 2016
Martín Eusebio Barra López, diputat GP C’s

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

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S

Reg. 10516 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 25.02.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Duración media, en días, de los contratos laborales realizados en cada hospital del 

ICS durante el pasado 2015, desglosada por titulación.

Palacio del Parlamento, 23 de febrero de 2016
Martín Eusebio Barra López, diputat GP C’s

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

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S

Reg. 10517 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 25.02.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Población de referencia (número de cartillas sanitarias individuales) asignada a 

cada uno de los hospitales del ICS a fecha 31 de diciembre de los años 2010 a 2015, am-
bos inclusive.

Palacio del Parlamento, 23 de febrero de 2016
Martín Eusebio Barra López, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els proveïdors 
o les empreses responsables de diversos serveis dels hospitals de l’Institut 
Català de la Salut el 2014 i el 2015
311-00108/11

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S

Reg. 10518 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 25.02.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Proveedor/es o empresa/s (pública o privada) responsable/s de los servicios de la-

vandería, catering-cafetería, radiodiagnóstico, laboratorio, suministros (material fungi-
ble), mantenimiento general y mantenimiento de equipos sanitarios, de cada hospital 
del ICS a fechas 31.12.2014 y 31.12.2105. Si hubiera más de una empresa responsable de 
un mismo servicio (por ejemplo varias empresas de mantenimiento) se solicita detalle 
de la parte del servicio asignado a cada una.

Palacio del Parlamento, 23 de febrero de 2016
Martín Eusebio Barra López, diputat GP C’s

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

ANUNCI: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S

Reg. 10519 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 25.02.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Inversiones realizadas en cada hospital del ICS durante cada ejercicio de 2010 a 

2015, ambos inclusive, desglosadas por: obra nueva, mantenimiento de instalaciones, 
compra de nuevo equipamiento sanitario, compra de nuevo equipamiento para servicios 
generales, mantenimiento/reparación de equipo sanitario.

Palacio del Parlamento, 23 de febrero de 2016
Martín Eusebio Barra López, diputat GP C’s

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la 
normativa en l’ampliació de les instal·lacions del Bulli, al Parc Natural del 
Cap de Creus
314-03415/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 10248 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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.
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Havent detectat la possibilitat que en les obres d’ampliació del 20% de les instal·la-
cions del Bulli ubicat al Parc Natural del Cap de Creus s’estiguin superant els límits au-
toritzats per la llicència d’obres i que el tractament que s’està fent de la parcel·la pugui 
ser absolutament aliè al fet que es troba dins una figura de protecció del Parc Natural.

Essent aquesta possibilitat incrementada per la resposta que l’Ajuntament de Roses 
va fer a preguntes de l’entitat «Iaeden-Salvem l’Empordà» en relació al fet que el pro-
motor encara ha de presentar una «sol·licitud complementària del projecte» tot i que ja 
s’està executant i que encara no hi ha «la informació més actualitzada i definida del pro-
jecte».

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Com a responsable dels usos dins dels Parcs Naturals, quines comprovacions està 

fent el Govern de la Generalitat per assegurar el compliment estricte de la normativa en 
l’ampliació que s’hi està fent?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2016 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions amb 
l’Ajuntament de Roses per a assegurar l’adequació a la normativa de 
l’ampliació de les instal·lacions del Bulli, al Parc Natural del Cap de Creus
314-03416/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 10249 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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.

Havent detectat la possibilitat que en les obres d’ampliació del 20% de les instal·la-
cions del Bulli ubicat al Parc Natural del Cap de Creus s’estiguin superant els límits au-
toritzats per la llicència d’obres i que el tractament que s’està fent de la parcel·la pugui 
ser absolutament aliè al fet que es troba dins una figura de protecció del Parc Natural.

Essent aquesta possibilitat incrementada per la resposta de l’Ajuntament de Roses a 
preguntes de l’organització «Salvem l’Empordà» en relació al fet que el promotor enca-
ra ha de presentar la informació més actualitzada i definida del projecte.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines gestions ha fet el Govern de la Generalitat amb l’Ajuntament de Roses per 

assegurar el control sobre l’adequació del projecte i la seva realització dins del Parc Na-
tural a la normativa existent?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2016 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per 
a garantir l’adequació a la normativa de les obres d’ampliació de les 
instal·lacions del Bulli, al Parc Natural del Cap de Creus
314-03417/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 10250 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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.
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Havent detectat la possibilitat que en les obres d’ampliació del 20% de les instal·la-
cions del Bulli ubicat al Parc Natural del Cap de Creus s’estiguin superant els límits au-
toritzats per la llicència d’obres i que el tractament que s’està fent de la parcel·la pugui 
ser absolutament aliè al fet que es troba dins una figura de protecció del Parc Natural.

Essent aquesta possibilitat incrementada per la resposta de l’Ajuntament de Roses a 
preguntes de l’organització «Salvem l’Empordà» en relació al fet que el promotor enca-
ra ha de presentar la informació més actualitzada i definida del projecte.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines actuacions farà el Govern de la Generalitat per garantir l’adequació de les 

obres a la normativa actual dins del Parc Natural del Cap de Creus?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2016 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes 
en cas d’incompliment de la normativa en l’ampliació de les instal·lacions 
del Bulli, al Parc Natural del Cap de Creus
314-03418/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 10251 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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.

Havent detectat la possibilitat que en les obres d’ampliació del 20% de les instal·la-
cions del Bulli ubicat al Parc Natural del Cap de Creus s’estiguin superant els límits au-
toritzats per la llicència d’obres i que el tractament que s’està fent de la parcel·la pugui 
ser absolutament aliè al fet que es troba dins una figura de protecció del Parc Natural.

Essent aquesta possibilitat incrementada per la resposta de l’Ajuntament de Roses a 
preguntes de l’organització «Salvem l’Empordà» en relació al fet que el promotor enca-
ra ha de presentar la informació més actualitzada i definida del projecte.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En el cas que es detectin irregularitats, mals usos o incompliments, com té previst 

el Govern de la Generalitat actuar per aturar les obres?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2016 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’instar a 
restaurar els espais malmesos del Parc Natural del Cap de Creus en cas 
d’incompliment de la normativa en l’ampliació de les instal·lacions del Bulli
314-03419/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 10252 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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.

Havent detectat la possibilitat que en les obres d’ampliació del 20% de les instal·la-
cions del Bulli ubicat al Parc Natural del Cap de Creus s’estiguin superant els límits au-
toritzats per la llicència d’obres i que el tractament que s’està fent de la parcel·la pugui 
ser absolutament aliè al fet que es troba dins una figura de protecció del Parc Natural.
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Essent aquesta possibilitat incrementada per la resposta de l’Ajuntament de Roses a 
preguntes de l’organització «Salvem l’Empordà» en relació al fet que el promotor enca-
ra ha de presentar la informació més actualitzada i definida del projecte.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En el cas que es detectin irregularitats, mals usos o incompliments, té previst el 

Govern de la Generalitat instar la restauració dels espais malmesos?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2016 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’iniciar 
alguna actuació sancionadora en cas d’incompliment de la normativa en 
l’ampliació de les instal·lacions del Bulli, al Parc Natural del Cap de Creus
314-03420/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 10253 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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.

Havent detectat la possibilitat que en les obres d’ampliació del 20% de les instal·la-
cions del Bulli ubicat al Parc Natural del Cap de Creus s’estiguin superant els límits au-
toritzats per la llicència d’obres i que el tractament que s’està fent de la parcel·la pugui 
ser absolutament aliè al fet que es troba dins una figura de protecció del Parc Natural.

Essent aquesta possibilitat incrementada per la resposta de l’Ajuntament de Roses a 
preguntes de l’organització «Salvem l’Empordà» en relació al fet que el promotor enca-
ra ha de presentar la informació més actualitzada i definida del projecte.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En el cas que es detectin irregularitats, mals usos o incompliments, té previst el 

Govern de la Generalitat iniciar alguna actuació sancionadora?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2016 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants que 
viuen en centres esperant que els assignin una família d’acollida
314-03421/11

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP C’S

Reg. 10309 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
La Convención de Naciones Unidas, establece que la acogida familiar constituye un 

recurso alternativo a las familias prioritario. La ley 14/2015 de 17 de maig dels drets i 
oportunitats de la infància i l’adolescència prevee que las medidas de acogida familiar, 
siempre que sean posibles tengan preferencia respecto a las que comportan el internado 
del niño en un centro público o concertado.
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– ¿Cuántos niños ingresados en centros hay en Cataluña a fecha de 15 de febrero de 
2016 a la espera de que se asigne familia de acogida?

Palacio del Parlamento, 22 de febrero de 2016 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants 
menors de sis anys que viuen en centres d’acollida
314-03422/11

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP C’S

Reg. 10310 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
La Convención de Naciones Unidas, establece que la acogida familiar constituye un 

recurso alternativo a las familias prioritario. La ley 14/2015 de 17 de maig dels drets i 
oportunitats de la infància i l’adolescència prevee que las medidas de acogida familiar, 
siempre que sean posibles tengan preferencia respecto a las que comportan el internado 
del niño en un centro público o concertado.

– ¿De entre todos los niños ingresados en centros en Cataluña a fecha de 15 de fe-
brero de 2016 a la espera de que se asigne familia de acogida, cuántos son menores de 
6 años?

Palacio del Parlamento, 22 de febrero de 2016 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants 
menors de tres anys que viuen en centres d’acollida
314-03423/11

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP C’S

Reg. 10311 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
La Convención de Naciones Unidas, establece que la acogida familiar constituye un 

recurso alternativo a las familias prioritario. La ley 14/2015 de 17 de maig dels drets i 
oportunitats de la infància i l’adolescència prevee que las medidas de acogida familiar, 
siempre que sean posibles tengan preferencia respecto a las que comportan el internado 
del niño en un centro público o concertado.

– ¿De entre todos los niños ingresados en centros en Cataluña a fecha de 15 de fe-
brero de 2016 a la espera de que se asigne familia de acogida, cuántos son menores de 
3 años?

Palacio del Parlamento, 22 de febrero de 2016 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la Delegació 
del Govern davant la Unió Europea el 2015
314-03424/11

FORMULACIÓ: JUAN MILIÁN QUEROL, DEL GP PPC

Reg. 10323 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Juan Milián Querol, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 

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 ha estat el cost total durant l’exercici 2015 de la Delegació del Govern davant 

la Unió Europea?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2016 
Juan Milián Querol, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la Delegació 
del Govern a França i Suïssa el 2015
314-03425/11

FORMULACIÓ: JUAN MILIÁN QUEROL, DEL GP PPC

Reg. 10324 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Juan Milián Querol, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 

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 ha estat el cost total durant l’exercici 2015 de la Delegació del Govern a 

França i Suïssa?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2016 
Juan Milián Querol, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la Delegació 
del Govern als Estats Units d’Amèrica, Canadà i Mèxic el 2015
314-03426/11

FORMULACIÓ: JUAN MILIÁN QUEROL, DEL GP PPC

Reg. 10325 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Juan Milián Querol, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 

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 ha estat el cost total durant l’exercici 2015 de la Delegació del Govern als Es-

tats Units d’Amèrica, Canadà i Mèxic?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2016 
Juan Milián Querol, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la Delegació 
del Govern a Itàlia el 2015
314-03427/11

FORMULACIÓ: JUAN MILIÁN QUEROL, DEL GP PPC

Reg. 10326 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Juan Milián Querol, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 

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 ha estat el cost total durant l’exercici 2015 de la Delegació del Govern a Itàlia?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2016 
Juan Milián Querol, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la Delegació 
del Govern a Alemanya el 2015
314-03428/11

FORMULACIÓ: JUAN MILIÁN QUEROL, DEL GP PPC

Reg. 10327 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Juan Milián Querol, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 

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 ha estat el cost total durant l’exercici 2015 de la Delegació del Govern a Ale-

manya?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2016 
Juan Milián Querol, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la Delegació 
del Govern al Regne Unit i Irlanda el 2015
314-03429/11

FORMULACIÓ: JUAN MILIÁN QUEROL, DEL GP PPC

Reg. 10328 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Juan Milián Querol, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 

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 ha estat el cost total durant l’exercici 2015 de la Delegació del Govern al 

Regne Unit i Irlanda?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2016 
Juan Milián Querol, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la Delegació 
del Govern a Àustria el 2015
314-03430/11

FORMULACIÓ: JUAN MILIÁN QUEROL, DEL GP PPC

Reg. 10329 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Juan Milián Querol, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 

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 ha estat el cost total durant l’exercici 2015 de la Delegació del Govern a 

Àustria?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2016 
Juan Milián Querol, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’obrir noves 
delegacions a l’exterior
314-03431/11

FORMULACIÓ: JUAN MILIÁN QUEROL, DEL GP PPC

Reg. 10330 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Juan Milián Querol, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 

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: 
– Té previst el Govern obrir noves delegacions a l’exterior?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2016 
Juan Milián Querol, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions de la 
Delegació del Govern al Vaticà
314-03432/11

FORMULACIÓ: JUAN MILIÁN QUEROL, DEL GP PPC

Reg. 10331 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Juan Milián Querol, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 

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: 
– Quines són les funcions de la Delegació del Govern al Vaticà?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2016 
Juan Milián Querol, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’emplaçament de la 
Delegació del Govern al Vaticà
314-03433/11

FORMULACIÓ: JUAN MILIÁN QUEROL, DEL GP PPC

Reg. 10332 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Juan Milián Querol, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 

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: 
– Quina és la ubicació de la Delegació del Govern al Vaticà?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2016 
Juan Milián Querol, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retorn econòmic de la 
Delegació del Govern al Vaticà
314-03434/11

FORMULACIÓ: JUAN MILIÁN QUEROL, DEL GP PPC

Reg. 10333 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Juan Milián Querol, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 

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 és el retorn de la Delegació del Govern al Vaticà en termes econòmics?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2016 
Juan Milián Querol, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels contractes 
amb Independent Diplomat el 2015
314-03435/11

FORMULACIÓ: JUAN MILIÁN QUEROL, DEL GP PPC

Reg. 10334 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Juan Milián Querol, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 

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 és el cost total pels contractes amb Independent Diplomat durant l’exercici 

2015?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2016 
Juan Milián Querol, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contractació d’alguna 
actuació d’Independent Diplomat el 2016
314-03436/11

FORMULACIÓ: JUAN MILIÁN QUEROL, DEL GP PPC

Reg. 10335 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Juan Milián Querol, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 

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: 
– S’ha contractat alguna actuació amb Independent Diplomat pel 2016?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2016 
Juan Milián Querol, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els viatges fets pel 
conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència
314-03437/11

FORMULACIÓ: JUAN MILIÁN QUEROL, DEL GP PPC

Reg. 10336 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Juan Milián Querol, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 

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: 
– Quins viatges ha realitzat el conseller Romeva a l’exterior?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2016 
Juan Milián Querol, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges 
a l’exterior del conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 
Transparència
314-03438/11

FORMULACIÓ: JUAN MILIÁN QUEROL, DEL GP PPC

Reg. 10337 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Juan Milián Querol, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 

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: 
– Quins han estat els costos dels viatges al l’exterior del conseller Romeva?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2016 
Juan Milián Querol, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa del 
centre de formació professional dual de Martorell (Baix Llobregat)
314-03439/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 10338 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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: 
– ¿En qué situación se encuentra el proyecto de puesta en marcha del centro de for-

mación profesional dual de Martorell, concebido como el primer programa de forma-
ción profesional dual público, en colaboración con las industrias automovilísticas y de 
componentes, ubicadas en las inmediaciones del edificio construido para albergar dicho 
centro de formación profesional?

Palacio del Parlamento, 22 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió pública per 
a construir el centre de formació professional dual de Martorell (Baix 
Llobregat)
314-03440/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 10339 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 la inversión pública para la construcción del edificio que debe albergar 

el centro de formación profesional dual de Martorell ubicado a pocos metros de la sede 
de SEAT?

Palacio del Parlamento, 22 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que 
podran estudiar en el centre de formació professional dual de Martorell 
(Baix Llobregat)
314-03441/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 10340 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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: 
Fascicle quart
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– ¿Cuántos alumnos está previsto que acoja el centro de formación profesional dual 
de Martorell ubicado a pocos metros de la sede de SEAT?

– ¿Cuántos alumnos de formación inicial?
– ¿Cuántos alumnos de formación continuada?

Palacio del Parlamento, 22 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals no 
s’ha posat en marxa el centre de formació professional dual de Martorell 
(Baix Llobregat)
314-03442/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 10341 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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: 
– ¿Por qué razones no se ha puesto en marcha el centro de formación profesional 

dual de Martorell ubicado a pocos metros de la sede de SEAT?

Palacio del Parlamento, 22 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans per a posar en 
marxa el centre de formació professional dual de Martorell (Baix Llobregat)
314-03443/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 10342 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 planes tiene el Govern para poner en marcha el centro de formación profesi-

onal dual de Martorell ubicado a pocos metros de la sede de SEAT?

Palacio del Parlamento, 22 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per al 
funcionament a ple rendiment del centre de formació professional dual de 
Martorell (Baix Llobregat)
314-03444/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 10343 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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: 
– ¿Cuándo piensa el Govern que podrá estar en funcionamiento a pleno rendimiento 

el centro de formación profesional dual de Martorell ubicado a pocos metros de la sede 
de SEAT?

Palacio del Parlamento, 22 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió addicional 
per a posar en marxa el centre de formació professional dual de Martorell 
(Baix Llobregat)
314-03445/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 10344 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 inversión adicional debe efectuar el Govern de la Generalitat para poner en 

marcha el centro de formación profesional dual de Martorell ubicado a pocos metros de 
la sede de SEAT?

– ¿Tiene previsto el Govern influir estas partidas en el presupuesto 2016?

Palacio del Parlamento, 22 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la definició del currículum 
i de l’equip docent del centre de formació professional dual de Martorell 
(Baix Llobregat)
314-03446/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 10345 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 problemas existen para la definición del currículo y del equipo docente para 
poner en marcha el centro de formación profesional dual de Martorell ubicado a pocos 
metros de la sede de SEAT?

Palacio del Parlamento, 22 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la solució dels problemes 
de definició del currículum i de l’equip docent del centre de formació 
professional dual de Martorell (Baix Llobregat)
314-03447/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 10346 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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: 
– ¿Cuándo piensa el Govern que se solucionarán los problemas existentes para la de-

finición del currículo y del equipo docente para poner en marcha el centro de formación 
profesional dual de Martorell ubicado a pocos metros de la sede de SEAT?

Palacio del Parlamento, 22 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera de solucionar 
els problemes de definició del currículum i de l’equip docent del centre de 
formació professional dual de Martorell (Baix Llobregat)
314-03448/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 10347 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 el Govern solucionar los problemas existentes para la definición del 

currículo y del equipo docente para poner en marcha el centro de formación profesional 
dual de Martorell ubicado a pocos metros de la sede de SEAT?

Palacio del Parlamento, 22 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió pública del 
projecte de posada en marxa del centre de formació professional dual de 
Martorell (Baix Llobregat)
314-03449/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 10348 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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: 
– En opinión del Govern, ¿ha sido correcta la gestión pública del proyecto de puesta 

en marcha del centro de formación profesional dual de Martorell ubicado a pocos me-
tros de la sede de SEAT?

Palacio del Parlamento, 22 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reversió en l’interès 
general de la inversió feta en el projecte de posada en marxa del centre de 
formació professional dual de Martorell (Baix Llobregat)
314-03450/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 10349 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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: 
– En opinión del Govern, ¿ha revertido en el interés general la inversión realizada en 

el proyecto de puesta en marcha del centro de formación profesional dual de Martorell 
ubicado a pocos metros de la sede de SEAT?

Palacio del Parlamento, 22 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació entre els 
departaments implicats en la posada en marxa del centre de formació 
professional dual de Martorell (Baix Llobregat)
314-03451/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 10350 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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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– En opinión del Govern, ¿puede ser un problema la coordinación entre los tres de-
partamentos implicados, Ensenyament, Empresa y Treball, para la rápida y eficaz pues-
ta en marcha del centro de formación profesional dual de Martorell ubicado a pocos 
metros de la sede de SEAT?

Palacio del Parlamento, 22 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació entre 
els departaments implicats en la posada en marxa del centre de 
formació professional dual de Martorell (Baix Llobregat) i entre aquests 
departaments i el sector privat
314-03452/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 10351 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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: 
– En opinión del Govern, ¿puede ser un problema la coordinación entre los tres de-

partamentos implicados (Ensenyament, Empresa y Treball), y entre estos departamen-
tos y el sector privado (empresas automovilísticas y de componentes) para la rápida y 
eficaz puesta en marcha del centro de formación profesional dual de Martorell ubicado 
a pocos metros de la sede de SEAT?

– ¿Y para su funcionamiento habitual?

Palacio del Parlamento, 22 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació del transport 
escolar a Piera (Anoia)
314-03453/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 10352 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 conocimiento el Govern de la situación del transporte escolar en Piera?

Palacio del Parlamento, 22 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes de les 
famílies de Piera (Anoia) per a pagar el transport escolar del 2012 ençà
314-03454/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 10353 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 conocimiento el Govern de los problemas de las familias de Piera para asu-

mir el pago del transporte escolar de sus hijos y del elevado coste que les supone este 
concepto desde 2012, cuando se perdió la aportación del Consell Comarcal?

Palacio del Parlamento, 22 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació a Piera (Anoia) 
dels criteris de concessió d’ajuts corresponents a zones de transport 
obligatori
314-03455/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 10354 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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: 
– ¿Entiende el Govern que sería posible aplicar a Piera, en atención a su extensión y 

dispersión de viviendas, los criterios de zonas donde la Administración debe aplicar las 
ayudas de zonas de transporte obligatorio?

Palacio del Parlamento, 22 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions per a les 
famílies de Piera (Anoia) que tenen problemes per a accedir al transport 
escolar
314-03456/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 10355 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 soluciones ofrece el Govern a los catalanes residentes en Piera que tienen 
problemas para acceder o pagar el transporte escolar de sus hijos?

Palacio del Parlamento, 22 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la 
Resolució 902/X, sobre els serveis escolars de menjador i de transport 
escolar per als alumnes que viuen en poblacions sense escola, en nuclis 
de població allunyats o en zones rurals
314-03457/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 10356 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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: 
– ¿Piensa el Govern cumplir la Resolución 902/X del Parlament de Catalunya, sobre 

los servicios escolares de comedor i de transporte escolar para los alumnos que viven 
en poblaciones sin escuela, en núcleos de población alejados o en zonas rurales?

Palacio del Parlamento, 22 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data i la manera de fer 
efectiu el compliment de la Resolució 902/X, sobre els serveis escolars de 
menjador i de transport escolar per als alumnes que viuen en poblacions 
sense escola, en nuclis de població allunyats o en zones rurals
314-03458/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 10357 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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: 
– ¿Cuándo y cómo piensa el Govern hacer efectivo el cumplimiento de la Resolu-

ción 902/X del Parlament de Catalunya, sobre los servicios escolares de comedor i de 
transporte escolar para los alumnos que viven en poblaciones sin escuela, en núcleos de 
población alejados o en zonas rurales?

Palacio del Parlamento, 22 de febrero de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del recurs 
d’inconstitucionalitat interposat contra el Reial decret llei 13/2014, pel qual 
s’adopten mesures urgents en relació amb el sistema gasista i la titularitat 
de centrals nuclears
314-03459/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 10454 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 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: 
Per tal d’impedir la implementació de la decisió del Govern de l’Estat d’indemnit-

zar l’empresa ESCAL UGS, SL, promotora del projecte Castor, decisió presa per Reial 
decret llei 13/2014, de 3 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents en relació amb el 
sistema gasista i la titularitat de centrals nuclears, el Govern de la Generalitat va dur a 
terme una sèrie d’accions entre les que s’incloïa la interposició d’un recurs d’inconstitu-
cionalitat contra l’esmentat Reial decret.

– En quin estat es troba el recurs d’inconstitucionalitat que el Govern va interposar 
en data 30 de desembre de 2014 contra el Reial decret llei 13/2014, de 3 d’octubre, pel 
qual s’adopten mesures urgents en relació amb el sistema gasista i la titularitat de cen-
trals nuclears, que el Tribunal Constitucional ja ha admès a tràmit?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2016 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la petició al director 
general de la Competència i al director general adjunt per a Ajuts d’Estat 
de la Comissió Europea amb relació a la possible vulneració de la 
normativa europea per la indemnització als promotors del magatzem de 
gas del projecte Castor
314-03460/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 10455 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 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: 
Per tal d’impedir la implementació de la decisió del Govern de l’Estat d’indemnitzar 

l’empresa Escal UGS, SL, promotora del projecte Castor, decisió presa per Reial decret 
llei 13/2014, de 3 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents en relació amb el siste-
ma gasista i la titularitat de centrals nuclears, el Govern de la Generalitat va dur a terme 
una sèrie d’accions entre les que s’incloïa una petició a la Comissió Europea per a que 
analitzés si la indemnització als promotors del magatzem de gas Castor vulneraven la 
normativa europea en matèria d’ajuts d’Estat.

– La petició anava adreçada al director general de Competència de la Comissió Eu-
ropea i al seu director general adjunt per a Ajudes d’Estat. Ja n’ha obtingut resposta?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2016 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
paralitzar el pagament de la indemnització als promotors del magatzem de 
gas del projecte Castor
314-03461/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 10456 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 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: 
Per tal d’impedir la implementació de la decisió del Govern de l’Estat d’indemnitzar 

l’empresa Escal UGS, SL, promotora del projecte Castor, decisió presa per Reial decret 
llei 13/2014, de 3 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents en relació amb el siste-
ma gasista i la titularitat de centrals nuclears, el Govern de la Generalitat va dur a terme 
una sèrie d’accions entre les que s’incloïa una sol·licitud Departament d’Empresa i Ocu-
pació com el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme per paralitzar el pagament de la 
indemnització a l’empresa gasista 

– Coneix quines són aquestes mesures i en quin estat d’aplicació es troben?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2016 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de la denúncia 
presentada a la Fiscalia pel Departament d’Interior amb relació al 
pagament de la indemnització als promotors del magatzem de gas del 
projecte Castor
314-03462/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 10457 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 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: 
Per tal d’impedir la implementació de la decisió del Govern de l’Estat d’indemnitzar 

l’empresa Escal UGS, SL, promotora del projecte Castor, decisió presa per Reial decret 
llei 13/2014, de 3 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents en relació amb el siste-
ma gasista i la titularitat de centrals nuclears, el Govern de la Generalitat va dur a ter-
me una sèrie d’accions entre les que s’incloïa una denúncia presentada pel Departament 
d’Interior a la Fiscalia.

– En quin estat es troba aquesta denúncia a la Fiscalia?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2016 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’algun 
informe de la Direcció General d’Administracions Locals sobre la situació 
de les reclamacions que s’han presentat pels terratrèmols produïts pel 
projecte Castor
314-03463/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 10458 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 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: 
Per tal d’impedir la implementació de la decisió del Govern de l’Estat d’indemnitzar 

l’empresa Escal UGS, SL, promotora del projecte Castor, decisió presa per Reial decret 
llei 13/2014, de 3 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents en relació amb el siste-
ma gasista i la titularitat de centrals nuclears, el Govern de la Generalitat va dur a ter-
me una sèrie d’accions entre les que s’incloïa un contacte permanent entre la Direcció 
General d’Administracions Locals i els ajuntaments afectats pel terratrèmol per saber 
de primera mà quines eren les reclamacions pertinents que feien les persones afectades

– Existeix algun informe de la Direcció General d’Administracions Locals que resu-
meixi la situació actual d’aquestes reclamacions?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2016 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pendent de pagar 
a les persones a què fa referència la lletra b de la Resolució 1102/X, sobre 
les actuacions restrictives dels drets del personal sanitari no facultatiu 
jubilat
314-03464/11

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S

Reg. 10481 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En referncia a la Resolució 1102/X del Parlament de Catalunya sobre les actuacions 

restrictives dels drets del personal sanitari no facultatiu jubilat, aprobada en la sesión de 
la Comisión de Salud el pasado 2 de julio de 2015, 

– ¿Cuál es el importe total que está pendiente de pago a los afectados por esta reso-
lución en cumplimiento de su apartado b?

Palacio del Parlamento, 23 de febrero de 2016 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pendent de pagar 
a les persones a què fa referència la lletra c de la Resolució 1102/X, sobre 
les actuacions restrictives dels drets del personal sanitari no facultatiu 
jubilat
314-03465/11

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S

Reg. 10482 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En referencia a la Resolució 1102/X del Parlament de Catalunya sobre les actuacions 

restrictives dels drets del personal sanitari no facultatiu jubilat, aprobada en la sesión de 
la Comisión de Salud el pasado 2 de julio de 2015, 

– ¿Cuál es el importe total que está pendiente de pago a los afectados por esta reso-
lución en cumplimiento de su apartado c hasta fecha 31.12.2015?

Palacio del Parlamento, 23 de febrero de 2016 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per 
al pagament del deute a què fan referència les lletres b i c de la Resolució 
1102/X, sobre les actuacions restrictives dels drets del personal sanitari no 
facultatiu jubilat
314-03466/11

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S

Reg. 10483 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En referencia a la Resolució 1102/X del Parlament de Catalunya sobre les actuacions 

restrictives dels drets del personal sanitari no facultatiu jubilat, aprobada en la sesión de 
la Comisión de Salud el pasado 2 de julio de 2015, 

– ¿Qué calendario de pago está previsto para reembolsar las cantidades adeudadas y 
dar cumplimiento a lo determinado en los apartados b y c de esta resolución?

Palacio del Parlamento, 23 de febrero de 2016 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones 
afectades pel que determina la Resolució 1102/X, sobre les actuacions 
restrictives dels drets del personal sanitari no facultatiu jubilat, en data del 
31 de gener de 2016
314-03467/11

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S

Reg. 10484 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En referencia a la Resolució 1102/X del Parlament de Catalunya sobre les actuacions 

restrictives dels drets del personal sanitari no facultatiu jubilat, aprobada en la sesión de 
la Comisión de Salud el pasado 2 de julio de 2015, 

– ¿Cuántas personas están afectadas por lo determinado en esta resolución a fecha 
31.01.2016?

Palacio del Parlamento, 23 de febrero de 2016 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que s’hauria 
hagut de pagar al gener del 2016 en compliment de la lletra c de la 
Resolució 1102/X, sobre les actuacions restrictives dels drets del personal 
sanitari no facultatiu jubilat
314-03468/11

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S

Reg. 10485 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
En referencia a la Resolució 1102/X del Parlament de Catalunya sobre les actuacions 

restrictives del drets del personal sanitari no facultatiu jubilat, aprobada en la sesión de 
la Comisión de Salud el pasado 2 de julio de 2015, 

– ¿Cuál es el importe total que habría correspondido abonarles en cumplimiento de 
lo determinado en el apartado c de esta resolución en la paga del mes de enero de 2016?

Palacio del Parlamento, 23 de febrero de 2016 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals en plantilla de les gerències territorials d’atenció primària de 
l’Institut Català de la Salut del 2010 al 2015
314-03469/11

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S

Reg. 10491 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Número de profesionales en plantilla de cada Gerencia Territorial de Atención 

Primaria del ICS, desglosados por titulación (médicos, DUE, etc.), así como por situa-
ción laboral (titulares, interinos, contratados, etc.) a fecha 31 de diciembre de los años 
2010 a 2015 ambos inclusive.

Palacio del Parlamento, 23 de febrero de 2016 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la població de referència 
assignada a les gerències territorials d’atenció primària de l’Institut Català 
de la Salut del 2010 al 2015
314-03470/11

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S

Reg. 10492 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario:
– Población de referencia (número de cartillas sanitarias individuales) asignada a cada 

una de las Gerencias Territoriales de Atención Primaria del ICS a fecha 31 de diciem- 
bre de los años 2010 a 2015, ambos inclusive.

Palacio del Parlamento, 23 de febrero de 2016 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes 
laborals fets a les gerències territorials d’atenció primària de l’Institut 
Català de la Salut el 2015
314-03471/11

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S

Reg. 10493 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
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– Número de contratos laborales realizados en cada Gerencia Territorial de Aten-
ción Primaria del ICS durante el pasado año 2015, desglosado por meses y por titula-
ción.

Palacio del Parlamento, 23 de febrero de 2016 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada mitjana dels 
contractes laborals fets per les gerències territorials d’atenció primària de 
l’Institut Català de la Salut el 2015
314-03472/11

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S

Reg. 10494 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Duración media, en días, de los contratos laborales realizados en cada Gerencia 

Territorial de Atención Primaria del ICS durante el pasado 2015, desglosada por titula-
ción.

Palacio del Parlamento, 23 de febrero de 2016 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els proveïdors o les 
empreses responsables de diversos serveis de les gerències territorials 
d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut el 2014 i el 2015
314-03473/11

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S

Reg. 10495 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Proveedor/es o empresa/s (pública o privada) responsable/s de los servicios de la-

vandería, catering-cafetería, radiodiagnóstico, laboratorio, suministros (material fungi-
ble), mantenimiento general y mantenimiento de equipos sanitarios, en cada Gerencia 
Territorial de Atención Primaria del ICS a fechas 31.12.2014 y 31.12.2105. Si hubiera 
más de una empresa responsable de un mismo servicio (por ejemplo varias empresas de 
mantenimiento) se solicita detalle de los CAP o tipo de servicio asignado a cada una.

Palacio del Parlamento, 23 de febrero de 2016 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions fetes a les 
gerències territorials d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut del 
2010 al 2015
314-03474/11

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S

Reg. 10496 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlamento
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Inversiones realizadas en cada Gerencia Territorial de Atención Primaria del ICS 

durante cada ejercicio de 2010 a 2015, ambos inclusive, desglosadas por: obra nueva, 
mantenimiento de instalaciones, compra de nuevo equipamiento sanitario, compra de 
nuevo equipamiento para servicios generales, mantenimiento/reparación de equipo sa-
nitario.

Palacio del Parlamento, 23 de febrero de 2016 
Martín Eusebio Barra López, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals en plantilla del Centre Corporatiu de l’Institut Català de la 
Salut per titulació i per situació laboral del 2010 al 2015
314-03475/11

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S

Reg. 10497 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Martín Eusebio Barra López, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Número de profesionales en plantilla del Centro Corporativo del ICS desglosados 

por titulación (médicos, DUE, etc.), así como por situación laboral (titulares, interinos, 
contratados, etc.) a fecha 31 de diciembre de los años 2010 a 2015 ambos inclusive.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016 
Martín Eusebio Barra López, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals en plantilla dels hospitals de l’Institut Català de la Salut per 
titulació i per situació laboral del 2010 al 2015
314-03476/11

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S

Reg. 10507 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Número de profesionales en plantilla de cada uno de los hospitales del ICS des-

glosados por titulación (médicos, DUE, etc.), así como por situación laboral (titulares, 
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interinos, contratados, etc.) a fecha 31 de diciembre de los años 2010 a 2015 ambos in-
clusive.

Palacio del Parlamento, 23 de febrero de 2016
Martín Eusebio Barra López, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes 
laborals fets als hospitals de l’Institut Català de la Salut el 2015
314-03477/11

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S

Reg. 10508 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Número de contratos laborales realizados en cada hospital del ICS durante el pa-

sado año 2015, desglosado por meses y por titulación.

Palacio del Parlamento, 23 de febrero de 2016
Martín Eusebio Barra López, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada mitjana dels 
contractes laborals fets als hospitals de l’Institut Català de la Salut el 2015
314-03478/11

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S

Reg. 10509 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Duración media, en días, de los contratos laborales realizados en cada hospital del 

ICS durante el pasado 2015, desglosada por titulación.

Palacio del Parlamento, 23 de febrero de 2016
Martín Eusebio Barra López, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la població de referència 
assignada als hospitals de l’Institut Català de la Salut del 2010 al 2015
314-03479/11

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S

Reg. 10510 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
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– Población de referencia (número de cartillas sanitarias individuales) asignada a 
cada uno de los hospitales del ICS a fecha 31 de diciembre de los años 2010 a 2015, am-
bos inclusive.

Palacio del Parlamento, 23 de febrero de 2016
Martín Eusebio Barra López, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els proveïdors o les 
empreses responsables de diversos serveis dels hospitals de l’Institut 
Català de la Salut el 2014 i el 2015
314-03480/11

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S

Reg. 10511 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Proveedor/es o empresa/s (pública o privada) responsable/s de los servicios de la-

vandería, catering-cafetería, radiodiagnóstico, laboratorio, suministros (material fungi-
ble), mantenimiento general y mantenimiento de equipos sanitarios, de cada hospital 
del ICS a fechas 31.12.2014 y 31.12.2105. Si hubiera más de una empresa responsable de 
un mismo servicio (por ejemplo varias empresas de mantenimiento) se solicita detalle 
de la parte del servicio asignado a cada una.

Palacio del Parlamento, 23 de febrero de 2016
Martín Eusebio Barra López, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions fetes als 
hospitals de l’Institut Català de la Salut del 2010 al 2015
314-03481/11

FORMULACIÓ: MARTÍN EUSEBIO BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S

Reg. 10512 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Inversiones realizadas en cada hospital del ICS durante cada ejercicio de 2010 a 

2015, ambos inclusive, desglosadas por: obra nueva, mantenimiento de instalaciones, 
compra de nuevo equipamiento sanitario, compra de nuevo equipamiento para servicios 
generales, mantenimiento/reparación de equipo sanitario.

Palacio del Parlamento, 23 de febrero de 2016
Martín Eusebio Barra López, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vacuna contra la 
malaltia de la llengua blava dels remugants
314-03482/11

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP SOC

Reg. 10716 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern entorn de la vacuna per ovins i altres remu-

gants contra la malaltia de la llengua blava a Catalunya?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016 
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de ramaders 
que administren la vacuna contra la malaltia de la llengua blava dels 
remugants
314-03483/11

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP SOC

Reg. 10717 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern coneix quants ramaders estan administrant la vacuna de la llengua bla-

va actualment?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016 
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el caràcter voluntari de la 
vacuna contra la malaltia de la llengua blava dels remugants
314-03484/11

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP SOC

Reg. 10718 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern creu que la vacunació per evitar la malaltia de la llengua blava d’ovins 

i altres remugants ha de ser voluntària, tal i com reclama una part del sector ramader?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016 
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació o derogació 
de l’ordre ministerial que estableix el caràcter obligatori de la vacuna 
contra la malaltia de la llengua blava dels remugants
314-03485/11

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP SOC

Reg. 10719 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita. 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació té previst dema-

nar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient la modificació o derogació 
de l’ordre vigent perquè la vacunació contra la malaltia de la llengua blava sigui volun-
tària a Catalunya?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016 
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les indemnitzacions per 
a compensar els ramaders que perdin animals per la vacunació contra la 
malaltia de la llengua blava
314-03486/11

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, DEL GP SOC

Reg. 10720 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El Govern té previstes, en cas de possibles baixes per la vacunació contra la malal-

tia de la llengua blava, indemnitzacions per compensar els ramaders afectats?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016 
Òscar Ordeig i Molist, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la disponibilitat dels webs 
dels departaments de la Generalitat en català, castellà i anglès
314-03487/11

FORMULACIÓ: MATÍAS ALONSO RUIZ, DEL GP C’S

Reg. 10880 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el calendari previst perquè la pàgina web de tots els departaments de 

la Generalitat de Catalunya estigui disponible en castellà, català i anglès? Es demana 
aquesta informació per cadascun dels departaments.
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– Quins continguts de cada pàgina web estaran disponibles en castellà, català i anglès?  
Quins continguts estaran només disponibles en català? Es demana aquesta informació 
per cadascun dels departaments.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2016 
Matías Alonso Ruiz, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els adults analfabets
314-03488/11

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP SOC

Reg. 10963 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Rafel Bruguera Batalla, 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 quines dades disposa el Departament de Cultura, més enllà de les de l’Idescat, 

sobre les àmplies bosses de persones adultes a Catalunya que són analfabetes, indicant 
perfil d’edat, origen i sexe i desglossat per comarques i municipis?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016 
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un estudi 
per a identificar el nombre real d’adults analfabets
314-03489/11

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP SOC

Reg. 10964 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Rafel Bruguera Batalla, 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: 
– Té previst el Departament de Cultura emprendre algun estudi per identificar 

l’abast real de les àmplies bosses de persones adultes a Catalunya que són analfabetes?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016 
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes i les 
polítiques actives per a resoldre el problema de l’analfabetisme
314-03490/11

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP SOC

Reg. 10965 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quins programes i polítiques actives està desenvolupant en aquests moments el 
Govern per resoldre l’analfabetisme a Catalunya, desglossat per comarques i municipis?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016 
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els llocs on es 
desenvolupen els programes per a reduir l’analfabetisme
314-03491/11

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP SOC

Reg. 10966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Rafel Bruguera Batalla, 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: 
– On es desenvolupen els programes per a la reducció de l’analfabetisme a Catalu-

nya, per comarques i municipis?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016 
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones a 
les quals es presta algun servei per a reduir l’analfabetisme
314-03492/11

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP SOC

Reg. 10967 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Rafel Bruguera Batalla, 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: 
– A quantes persones dóna servei el Govern per a reduir l’analfabetisme a Catalu-

nya, desglossat per comarques i municipis?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016 
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió en programes 
per a reduir l’analfabetisme
314-03493/11

FORMULACIÓ: RAFEL BRUGUERA BATALLA, DEL GP SOC

Reg. 10968 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quina és la inversió que realitza el Govern en programes de reducció de l’analfa-
betisme a Catalunya?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016 
Rafel Bruguera Batalla, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les infermeres de 
l’Institut Català de la Salut jubilades abans de l’1 d’abril de 2005 que estan 
afectades per la reducció del complement de la pensió
314-03494/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC

Reg. 10985 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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: 
– Quin és el nombre d’infermeres de l’Institut Català de la Salut que es van jubilar 

abans de l’1 d’abril de 2005 i que es troben afectades per la reducció del complement de 
la pensió de jubilació?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2016 
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estalvi que representa la 
reducció del complement de la pensió de les infermeres de l’Institut Català 
de la Salut jubilades abans de l’1 d’abril de 2005
314-03495/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC

Reg. 10986 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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: 
– Quin estalvi representa la reducció del complement de la pensió de jubilació de 

les infermeres de l’Institut Català de la Salut que es van jubilar abans de l’1 d’abril de 
2005?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2016 
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a no pagar 
íntegrament el complement de la pensió a les infermeres de l’Institut 
Català de la Salut jubilades abans de l’1 d’abril de 2005
314-03496/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC

Reg. 10987 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 motius per al no pagament íntegre del complement de la pensió de 

jubilació de les infermeres de l’Institut Català de la Salut que es van jubilar abans de l’1 
d’abril de 2005?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2016 
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del trasllat del 
laboratori de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona, a l’Hospital Santa 
Caterina, de Salt
314-03497/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 11039 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els motius per al trasllat del laboratori de l’Hospital Josep Trueta a 

l’Hospital Santa Caterina de Salt?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2016 
Assumpta Escarp Gibert; Rafel Bruguera Batalla, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nou emplaçament de 
l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
314-03498/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 11040 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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– En quina ubicació pensa el Departament de Salut situar el nou Hospital Josep 
Trueta?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2016 
Assumpta Escarp Gibert; Rafel Bruguera Batalla, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que el trasllat del 
laboratori de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona, sigui l’inici per a 
emplaçar aquest hospital a l’entorn de l’Hospital Santa Caterina, de Salt
314-03499/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 11041 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– El trasllat del laboratori de l’Hospital Josep Trueta és el primer pas per a la ubica-

ció del nou Hospital Josep Trueta en l’entorn de l’Hospital Santa Caterina de Salt?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2016 
Assumpta Escarp Gibert; Rafel Bruguera Batalla, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’opinió dels professionals 
amb relació al trasllat del laboratori de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de 
Girona, a l’Hospital Santa Caterina, de Salt
314-03500/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 11042 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– S’ha tingut en compte l’opinió dels professionals a l’hora de traslladar el laboratori 

de l’Hospital Josep Trueta a l’Hospital Santa Caterina de Salt?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2016 
Assumpta Escarp Gibert; Rafel Bruguera Batalla, diputats, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de trasllats 
diaris de mostres que es fan entre l’Hospital Doctor Josep Trueta, de 
Girona, i el laboratori situat a l’Hospital Santa Caterina, de Salt
314-03501/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 11043 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quants trasllats diaris de mostres es produeixen entre l’Hospital Josep Trueta i el 

laboratori ubicat a l’Hospital Santa Caterina de Salt?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2016 
Assumpta Escarp Gibert; Rafel Bruguera Batalla, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’horari d’obertura del 
CAP Constantí (Tarragonès)
314-03502/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 11053 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– El Govern considera suficient pel municipi de Constantí que la cobertura horària 

del CAP de Constantí és suficient per a una adequada atenció assistencial de la seva po-
blació?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016 
Assumpta Escarp Gibert; Carles Castillo Rosique, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de 
l’assistència sanitària a Constantí (Tarragonès) mentre el centre d’atenció 
primària del municipi roman tancat
314-03503/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 11054 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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– Com es garanteix l’atenció assistencial de la població de Constantí mentre el CAP 
roman tancat?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016 
Assumpta Escarp Gibert; Carles Castillo Rosique, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cobertura de les baixes 
dels professionals del CAP Constantí (Tarragonès)
314-03504/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 11055 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Es cobreixen les baixes dels professionals del CAP de Constantí, sia per vacances, 

permís o baixa per malaltia? En cas afirmatiu, com i en quins terminis? En cas negatiu, 
per què?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016 
Assumpta Escarp Gibert; Carles Castillo Rosique, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que el CAP 
Constantí (Tarragonès) no ha tingut servei de ginecologia
314-03505/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 11056 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quant de temps ha estat el CAP de Constantí sense l’atenció de ginecologia?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016 
Assumpta Escarp Gibert; Carles Castillo Rosique, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que el CAP 
Constantí (Tarragonès) no ha tingut servei d’odontologia
314-03506/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 11057 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
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del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quant de temps ha estat el CAP de Constantí sense l’atenció d’odontologia?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016 
Assumpta Escarp Gibert; Carles Castillo Rosique, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que el CAP 
Constantí (Tarragonès) no ha tingut servei de pediatria
314-03507/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 11058 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quant de temps ha estat el CAP de Constantí sense l’atenció de pediatria?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016 
Assumpta Escarp Gibert; Carles Castillo Rosique, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de seguretat 
per a fer front als problemes de seguretat dels professionals del CAP 
Constantí (Tarragonès)
314-03508/11

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP SOC

Reg. 11060 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin tipus de mesures concretes té previst prendre el Govern respecte dels greus 

problemes de seguretat que pateixen els professionals del CAP de Constantí?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016 
Carles Castillo Rosique; Assumpta Escarp Gibert, diputats, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforçament de la 
seguretat privada al CAP Constantí (Tarragonès)
314-03509/11

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP SOC

Reg. 11061 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– S’ha produït o està previst cap reforçament de la seguretat privada al CAP de 

Constantí? En què consisteix?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016 
Carles Castillo Rosique; Assumpta Escarp Gibert, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vegades 
que els Mossos d’Esquadra patrullen per la zona del CAP Constantí 
(Tarragonès)
314-03510/11

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP SOC

Reg. 11062 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quantes passades patrullant fan Mossos d’Esquadra al dia a la zona del CAP de 

Constantí?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016 
Carles Castillo Rosique; Assumpta Escarp Gibert, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes entre els 
professionals del CAP Constantí (Tarragonès) i les autoritats d’Interior o els 
Mossos d’Esquadra
314-03511/11

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP SOC

Reg. 11063 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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– S’ha produït cap tipus de contacte personal amb els professionals del CAP de 
Constantí per part de les autoritats d’Interior o de Mossos d’Esquadra? D’haver-se pro-
duït, quines conclusions se’n desprenen? Si no s’han produït, per quina raó?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016 
Carles Castillo Rosique; Assumpta Escarp Gibert, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de construcció 
d’una escola a Vallmoll (Alt Camp)
314-03512/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 11194 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– En quina situació es troba el projecte de construcció de la nova escola al municipi 

de Vallmoll?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016 
Esther Niubó Cidoncha; Carles Castillo Rosique, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a 
la construcció d’una escola a Vallmoll (Alt Camp)
314-03513/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 11195 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el calendari previst per al projecte i construcció de la nova escola de Vall-

moll?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016 
Esther Niubó Cidoncha; Carles Castillo Rosique, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’iniciar el 
projecte de construcció d’una escola a Vallmoll (Alt Camp) durant el 2016
314-03514/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 11196 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
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del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern iniciar el projecte de construcció d’una nova escola al munici-

pi de Vallmoll durant l’any 2016?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016 
Esther Niubó Cidoncha; Carles Castillo Rosique, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació d’una 
partida pressupostària per a iniciar les obres d’una escola a Vallmoll (Alt 
Camp) el 2016
314-03515/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 11197 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern incorporar una partida pressupostària per a l’inici de les obres 

construcció d’una nova escola al municipi de Vallmoll durant l’any 2016?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016 
Esther Niubó Cidoncha; Carles Castillo Rosique, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les converses amb 
l’Ajuntament de Vallmoll (Alt Camp) amb relació a les necessitats 
educatives del municipi
314-03516/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 11198 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Ha parlat el Govern amb l’Ajuntament de Vallmoll per tractar les necessitats edu-

catives del municipi? Quin és el capteniment de la comunitat educativa?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016 
Esther Niubó Cidoncha; Carles Castillo Rosique, diputats, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment del 
caràcter prioritari de la construcció d’una escola a Vallmoll (Alt Camp)
314-03517/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 11199 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Manté el Govern el caràcter prioritari per a la redacció i construcció de l’escola de 

Vallmoll?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016 
Esther Niubó Cidoncha; Carles Castillo Rosique, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tipologia de 
centres, pel que fa a la complexitat, amb què treballa el Departament 
d’Ensenyament
314-03518/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 11200 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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: 
– Quina és la tipologia de centres amb què treballa el Departament d’Ensenya-

ment: alta, mitja o baixa complexitat, etc? Quines són les característiques de cadascuna 
d’aquestes tipologies?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2016 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars d’alta 
complexitat
314-03519/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 11201 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 centres escolars d’alta complexitat hi ha actualment a Catalunya? En quins 

municipis?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2016 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per 
a donar suport escolar als col·lectius més vulnerables
314-03520/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 11202 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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: 
– Quines mesures té previst el Departament d’Ensenyament per donar suport esco-

lar als col·lectius més vulnerables? Quin és el cost previst?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2016 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars d’alta 
complexitat que tenen implantada la sisena hora
314-03521/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 11203 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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: 
– Quins centres escolars d’alta complexitat tenen implantada la sisena hora els cur-

sos 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016? Quants alumnes són beneficiaris d’aquest ser-
vei?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2016 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars d’alta 
complexitat que tenen servei de suport escolar especial
314-03522/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 11204 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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: 
– Quins centres escolars d’alta complexitat compten amb suport especial per als 

alumnes que ho necessiten els cursos 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016? Quants alum-
nes són beneficiaris d’aquest servei?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2016 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars d’alta 
complexitat que tenen servei de suport escolar personalitzat
314-03523/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 11205 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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: 
– Quins centres escolars d’alta complexitat compten amb suport escolar persona-

litzat els cursos 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016? Quants alumnes són beneficiaris 
d’aquest servei?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2016 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats per a 
material escolar i llibres
314-03524/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 11206 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 ajuts ha atorgat el Govern per material escolar i llibres els cursos 2010-

2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016? Amb quins criteris ha 
atorgat aquests ajuts? Per quin import? (Es demana la informació per les diferents co-
marques).

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2016 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats per a 
transport escolar
314-03525/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 11207 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 ajuts ha atorgat el Govern per transport escolar els cursos 2010-2011, 2011-

2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016? Amb quins criteris ha atorgat 
aquests ajuts? Per quin import? (Es demana la informació per les diferents comarques).

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2016 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte pilot 
d’implantació de la jornada compactada en alguns centres escolars
314-03526/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 11208 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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: 
– Quina és l’avaluació del projecte pilot en relació a la implantació de la jornada 

compactada en alguns centres escolars de Catalunya? Quin és l’impacte educatiu, eco-
nòmic i social del projecte?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2016 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars que 
tenen la jornada compactada
314-03527/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 11209 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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: 
– Quins centres escolars tenen actualment la jornada compactada? Quants centres 

públics i quants concertats? En quins municipis? Quina és la valoració que fa el Go-
vern?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2016 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars que 
tenen previst d’implantar la jornada compactada
314-03528/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 11210 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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: 
– Quins centres escolars tenen previst afegir al projecte pilot de la jornada compac-

tada? Quins criteris té el Govern per escollir aquests centres escolars?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2016 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits que han de 
complir els centres escolars per a implantar la jornada compactada
314-03529/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 11211 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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: 
– Quins requisits han de complir els centres escolars per ampliar l’avaluació del pro-

jecte pilot de la jornada compactada?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2016 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars amb 
jornada compactada que tenen servei de menjador
314-03530/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 11212 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 dels centres escolars que apliquen la jornada compactada tenen servei de 

menjador?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2016 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estalvi per l’aplicació de 
la jornada compactada
314-03531/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 11213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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: 
– Quin és l’estalvi que ha suposat al Departament d’Ensenyament l’aplicació de la 

jornada compactada allà on s’aplica?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2016 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a donar 
suport escolar als col·lectius més vulnerables
314-03532/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 11214 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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: 
– Quines mesures està portant a terme el Departament d’Ensenyament per donar su-

port escolar als col·lectius més vulnerables?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2016 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de l’Agència 
Catalana de l’Aigua per a aprovar el projecte de neteja dels marges del riu 
Algars al pas per Arnes
314-03533/11

FORMULACIÓ: MIREIA BOYA E BUSQUET, DEL GP CUP-CC

Reg. 11401 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
El riu Algars, al terme municipal d’Arnes, va ser declarat reserva natural parcial per 

a la protecció d’espècies animals en perill de desaparició a Catalunya, tal com determi-
na el Decret 123/1987, de 12 de març, inclòs al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), 
a la Xarxa Natura 2000 i declarat Zona d’Especial Protecció de les Aus (ZEPA) i Lloc 
d’Interès Comunitari (LIC).

En la seva part catalana s’han realitzat unes obres de roturació, mitjançant maquinà-
ria pesada, d’un tram de la llera d’aquest riu, amb l’eliminació total de la vegetació i la 
transformació de la llera.

Aquestes actuacions han estat petició de l’Ajuntament d’Arnes a l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA), que va aprovar el projecte i determinar l’actuació a realitzar, essent 
finalment la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) l’ens que finalment va portar a 
terme l’actuació sobre el terreny.

L’actuació realitzada per aquestes administracions ha comportat una greu afecta-
ció sobre l’espai natural protegit, amb actuacions expressament prohibides pel decret 
123/1987 de creació de la reserva natural.

– Quins criteris ha seguit l’ACA per aprovar el projecte de neteja dels marges fluvi-
als del riu Algars al seu pas per Arnes?

– Quins aspectes ambientals ha tingut en compte a l’hora de planificar l’actuació?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2016 
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per 
a evitar els acomiadaments de l’empresa Covestro
314-03534/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 11404 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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’em-

presa Covestro després de l’anunci de cessament de producció de MDI el 2017?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2016 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures dutes a terme 
per a evitar els acomiadaments de l’empresa Covestro
314-03535/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 11405 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 Covestro després de l’anunci de cessament de producció de MDI el 2017?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2016 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que té de la 
situació de l’empresa Covestro
314-03536/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 11406 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 Covestro?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2016 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per 
a mantenir l’activitat productiva de l’empresa Covestro
314-03537/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 11407 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 mantenir l’activitat productiva de l’em-

presa Covestro?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2016 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures dutes a terme 
arran de la situació de l’empresa Covestro
314-03538/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 11408 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 Covestro?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2016 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme 
per al seguiment de la situació dels treballadors de l’empresa Covestro
314-03539/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 11409 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 Covestro?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2016 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions amb la 
direcció de l’empresa Covestro
314-03540/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 11410 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 Covestro per solucio-

nar la situació?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2016 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els temes i les 
conclusions de la reunió amb l’empresa Covestro del 18 de desembre de 
2015
314-03541/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 11411 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

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 són les conclusions i els temes que es van tractar a la reunió del 18 de de-

sembre del 2015 entre el Govern i l’empresa Covestro?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2016 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute acumulat i els 
mesos pendents de pagament a les farmàcies de la província de Tarragona 
en data del 31 de gener de 2016
314-03542/11

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL GP PPC

Reg. 11646 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el total del deute acumulat i quins els mesos pendents de pagament de les 

factures per medicaments dispensats a les farmàcies de la província de Tarragona a data 
de 31 de gener de 2016?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016 
Alejandro Fernández Álvarez, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat de demanar 
aportacions del Fons de liquiditat autonòmic per a pagar a les farmàcies el 
2016
314-03543/11

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL GP PPC

Reg. 11647 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Donada l’evolució de la Tresoreria de la Generalitat, considera el Govern que cal-

drà demanar, enguany, noves aportacions del Fons de Liquiditat Autonòmic per tal de 
poder complir amb els compromisos de pagaments a les farmàcies catalanes?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016 
Alejandro Fernández Álvarez, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria d’un 
referèndum sobre el projecte del complex turístic de BCN World
314-03544/11

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL GP PPC

Reg. 11648 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Està valorant el Govern l’opció de convocar un referèndum consultiu per tal de dur 

a terme, o no, el projecte del complex turístic de BCN World?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016 
Alejandro Fernández Álvarez, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències de 
convocar un referèndum sobre el projecte del complex turístic de BCN 
World
314-03545/11

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL GP PPC

Reg. 11649 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Ha considerat el Govern les conseqüències que convocar un eventual referèndum 

sobre BCN World podria provocar en els inversors i empreses als quals la pròpia Gene-
ralitat havia demanat suport per a que aquest projecte esdevingui una realitat?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016 
Alejandro Fernández Álvarez, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cens del referèndum 
sobre el projecte del complex turístic de BCN World
314-03546/11

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL GP PPC

Reg. 11650 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En cas de convocar-se el presumible referèndum sobre BCN World, té clar el Go-

vern si el cens de la convocatòria abastarà tot Catalunya, la província de Tarragona o bé 
els municipis directament afectats?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016 
Alejandro Fernández Álvarez, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria de 
consultes populars sobre inversions d’obra pública pendents d’execució
314-03547/11

FORMULACIÓ: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL GP PPC

Reg. 11651 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, 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.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Preveu el Govern estendre la fórmula d’una eventual consulta popular sobre el 

projecte BCN World a altres inversions d’obra pública, pendents d’execució, que ge-
nerin controvèrsia entre els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2016 
Alejandro Fernández Álvarez, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les derivacions de 
l’atenció d’oftalmologia de l’Hospital de Viladecans
314-03548/11

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP SOC

Reg. 11679 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Eva Martínez Morales, diputada del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els motius pels quals l’atenció d’oftalmologia de l’Hospital de Vilade-

cans es deriva a l’Hospital de Sant Boi i aquest deriva a l’Institut Català de la Retina? 
Quin és el nombre de derivacions per cadascun dels darrers cinc anys?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2016 
Assumpta Escarp Gibert; Eva Martínez Morales, diputades, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals de radiologia de l’Hospital de Viladecans
314-03549/11

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP SOC

Reg. 11680 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Eva Martínez Morales, diputada del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Amb quants professionals de radiologia compta l’Hospital de Viladecans?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2016 
Assumpta Escarp Gibert; Eva Martínez Morales, diputades, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals d’urgències de l’Hospital de Viladecans
314-03550/11

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP SOC

Reg. 11681 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Eva Martínez Morales, diputada del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Amb quants professionals compta l’Hospital de Viladecans per atendre les urgèn-

cies?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2016 
Assumpta Escarp Gibert; Eva Martínez Morales, diputades, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mitjans humans i 
materials de l’Hospital de Viladecans
314-03551/11

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP SOC

Reg. 11682 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Eva Martínez Morales, diputada del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Compta l’Hospital de Viladecans amb els mitjans humans i materials suficients 

per atendre amb qualitat els seus pacients?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2016 
Assumpta Escarp Gibert; Eva Martínez Morales, diputades, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de personal per 
a fer endoscòpies de l’Hospital de Viladecans
314-03552/11

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP SOC

Reg. 11683 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Eva Martínez Morales, diputada del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la dotació de personal de la que disposa l’Hospital de Viladecans per als 

quatre nous espais per realitzar endoscòpies?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2016 
Assumpta Escarp Gibert; Eva Martínez Morales, diputades, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les vibracions que afecten 
alguns edificis situats entre les estacions de Collblanc i la Torrassa de la 
línia 9 del metro
314-03553/11

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC

Reg. 11685 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2016

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Des de quan coneix el Govern que la circulació del nou tram de la L9 provoca vi-

bracions a edificis entre les estacions de Collblanc i Torrassa a l’Hospitalet de Llobregat?
– Coneix el Govern l’origen i els motius d’aquestes vibracions?
– Quines mesures s’han adoptat fins aquest moment per corregir aquesta situació?
– Quines mesures tenen previst adoptar per corregir definitivament aquesta anomalia?
– S’han detectat altres anomalies que afectin la posada en marxa d’aquest nou tram 

de la L9? En cas afirmatiu, quines han estat les anomalies detectades?

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2016 
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC
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	314-00787/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del compromís del límit salarial dels alts càrrecs del Departament de Salut
	314-00788/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del compromís del límit salarial dels alts càrrecs de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	314-00789/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’incompliment del compromís del límit salarial dels alts càrrecs de l’Administració per manca de reglament
	314-00790/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació del reglament que ha de regular el límit salarial dels alts càrrecs de l’Administració
	314-00791/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les responsabilitats per l’incompliment de l’obligació de desplegar per reglament el límit salarial dels alts càrrecs de l’Administració
	314-00792/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acatament de la sentència del Tribunal Constitucional sobre la Resolució 1/XI, sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015
	314-00796/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adopció de mesures de la Resolució 1/XI, sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015, una vegada declarada inconstitucional
	314-00797/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment exclusiu de les normes o els mandats emanats del Parlament de Catalunya d’acord amb la Resolució 1/XI, sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals 
	314-00798/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la iniciativa de crear un estat català d’acord amb la Resolució 1/XI, sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015, una vegada declarad
	314-00799/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació dels avantprojectes de llei de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda pròpia, una vegada declarada inconstitucional la Resolució 1/XI, sobre l’inici del procés polític a Catalunya 
	314-00800/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’absència de les taules i els complements salarials dels directius en els convenis col·lectius de la sanitat concertada
	314-00814/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el responsable que ha ordenat a l’Agència Tributària de Catalunya d’elaborar una llista de càrrecs i personalitats polítiques rellevants
	314-00840/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la unitat de l’Agència Tributària de Catalunya o del Departament d’Economia i Coneixement que ha elaborat una llista de càrrecs i personalitats polítiques rellevants
	314-00841/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la decisió o l’acord de govern en què es basa l’elaboració per l’Agència Tributària de Catalunya d’una llista de càrrecs i personalitats polítiques rellevants
	314-00842/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de l’Agència Tributària de Catalunya per a elaborar una llista de càrrecs i personalitats polítiques rellevants
	314-00843/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu i la finalitat pels quals l’Agència Tributària de Catalunya ha elaborat una llista de càrrecs i personalitats polítiques rellevants
	314-00844/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contribuents inclosos en la llista de càrrecs i personalitats polítiques rellevants elaborada per l’Agència Tributària de Catalunya
	314-00845/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones que tenen accés a la llista de càrrecs i personalitats polítiques rellevants elaborada per l’Agència Tributària de Catalunya
	314-00846/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les implicacions de formar part de la llista de càrrecs i personalitats polítiques rellevants elaborada per l’Agència Tributària de Catalunya
	314-00847/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un informe que hagi servit de base per a la llista de càrrecs i personalitats polítiques rellevants elaborada per l’Agència Tributària de Catalunya
	314-00848/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els moments d’inici i acabament de la llista de càrrecs i personalitats polítiques rellevants elaborada per l’Agència Tributària de Catalunya
	314-00849/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per l’Agència Tributària de Catalunya per a evitar consultes no justificades de les dades dels contribuents
	314-00850/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades globals de la desocupació de novembre del 2015
	314-00869/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de l’increment de la desocupació en el sector dels serveis
	314-00870/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de l’increment de la desocupació a Girona i a Tarragona
	314-00871/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de l’increment de la desocupació en les dones i de l’ocupació en els homes
	314-00872/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a fer front a les dades diferencials entre l’increment de la desocupació en sectors i la caiguda de les prestacions per desocupació
	314-00873/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la caiguda de la contractació
	314-00874/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que la majoria dels contractes registrats el novembre del 2015 són temporals
	314-00875/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de dur a terme mesures específiques per a reduir la contractació temporal
	314-00876/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la disminució del nombre de prestacions del Programa d’activació per a l’ocupació
	314-00877/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la desprotecció de la població desocupada per la caiguda de les prestacions
	314-00878/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les neteges de les lleres de rius i rieres del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre que ha fet l’Agència Catalana de l’Aigua del 2010 ençà
	314-00883/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes a Montferri (Alt Camp) amb relació a les pèrdues als conreus per les pluges de l’1 i el 2 de novembre de 2015
	314-00884/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes a Cabra del Camp (Alt Camp) amb relació a les pèrdues als conreus per les pluges de l’1 i el 2 de novembre de 2015
	314-00885/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes a Reus (Baix Camp) amb relació a les pèrdues als conreus per les pluges de l’1 i el 2 de novembre de 2015
	314-00886/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes a Vilabella (Alt Camp) amb relació a les pèrdues als conreus per les pluges de l’1 i el 2 de novembre de 2015
	314-00887/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes al Pont d’Armentera i Aiguamúrcia (Alt Camp) amb relació a les pèrdues als conreus per les pluges de l’1 i el 2 de novembre de 2015
	314-00888/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a reduir les emissions difuses en els àmbits del transport, l’aigua, els residus, l’agricultura i la ramaderia en el període 2010-2015
	314-00934/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures dutes a terme a les zones litorals, el delta de l’Ebre, el delta del Llobregat i els Pirineus per a disminuir els impactes del canvi climàtic en el període 2010-2015
	314-00935/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords amb el Govern de l’Estat per a finançar les mesures de reducció dels gasos amb efecte d’hivernacle
	314-00937/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que s’han acollit al Programa d’acords voluntaris per a reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
	314-00938/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vinculació jurídica dels acords, els plans sectorials i els programes aprovats per a lluitar contra el canvi climàtic
	314-00939/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els coneixements que cal acreditar per a accedir per promoció interna a les places de l’Institut Català de les Dones
	314-00994/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment que la promoció interna a l’Institut Català de les Dones enforteix el desenvolupament de les polítiques públiques
	314-00995/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reconeixement de la figura del professional d’igualtat de gènere en la relació de llocs de treball de l’Institut Català de les Dones
	314-00996/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de desplegament de l’article 9 de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
	314-00997/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències de la manca de definició de les places d’accés per promoció interna de l’Institut Català de les Dones
	314-00998/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte que la manca de definició de les places d’accés per promoció interna de l’Institut Català de les Dones pot tenir sobre la vida de les dones i dels destinataris de les polítiques socials
	314-00999/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis derivats de l’entrada en vigor del Decret 65/2014, del Consell Nacional de les Dones de Catalunya
	314-01086/11
	Resposta del Govern



	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 la presència d’estands de l’exèrcit espanyol al Saló de l’Ensenyament
	310-00019/11
	Anunci: Mireia Boya e Busquet, juntament amb una altra diputada del GP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el transport sanitari
	310-00020/11
	Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la indústria
	310-00021/11
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la Cooperativa de Cambrils
	310-00022/11
	Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el món local
	310-00023/11
	Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els informes que conviden treballadors públics a desobeir l’estat de dret
	310-00024/11
	Anunci: Josep Enric Millo i Rocher, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els criteris per a assignar els recursos de les àrees bàsiques de salut
	310-00025/11
	Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la posada en funcionament del Campus Besòs de la Universitat Politècnica de Catalunya
	310-00026/11
	Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la destinació de les pintures murals del Reial Monestir de Santa Maria de Sixena
	310-00027/11
	Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el benefici per als catalans de les principals actuacions del Govern, el canvi de denominació del Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència i de l’I
	317-00013/11
	Anunci: Inés Arrimadas García, del GP C’s

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el deute a curt termini de la Generalitat i les repercussions en el projecte de llei de pressupostos
	317-00014/11
	Anunci: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la defensa d’una alternativa de govern d’esquerres que es comprometi amb un referèndum sobre la independència
	317-00015/11
	Anunci: Josep Lluís Franco Rabell, del GP CSP

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la visita del president d’Aragó a Catalunya amb relació als esforços de cooperació, col·laboració territorial i econòmica, diàleg cultural i pacte
	317-00016/11
	Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el seu posicionament amb relació a la creació de ponències conjuntes per a la redacció de les proposicions de llei integral de protecció social catalana, de règim jurídic català 
	317-00017/11
	Anunci: Xavier García Albiol, del GP PPC

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el contingut de l’acord que es debat en la sessió d’investidura al Congrés dels Diputats
	317-00018/11
	Anunci: Jordi Turull i Negre, juntament amb una altra diputada del GP JS


	3.25.10. Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les empreses o les entitats amb què ha subscrit contractes públics relatius als serveis socials en el període 2010-2015
	311-00070/11
	Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les residències per a gent gran de titularitat d’una corporació local amb les quals té un conveni de cofinançament
	311-00071/11
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places de residències per a gent gran de titularitat de la Generalitat
	311-00072/11
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’infants menors de tres anys que viuen en centres d’acollida
	311-00089/11
	Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’infants menors de sis anys que viuen en centres d’acollida
	311-00090/11
	Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’infants que viuen en centres esperant que els assignin una família d’acollida
	311-00091/11
	Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import pendent de pagar a les persones a què fa referència la lletra b de la Resolució 1102/X, sobre les actuacions restrictives dels drets del personal sanitari no facultatiu jubilat
	311-00092/11
	Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import pendent de pagar a les persones a què fa referència la lletra c de la Resolució 1102/X, sobre les actuacions restrictives dels drets del personal sanitari no facultatiu jubilat
	311-00093/11
	Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari previst per al pagament del deute a què fan referència les lletres b i c de la Resolució 1102/X, sobre les actuacions restrictives dels drets del personal sanitari no facultatiu jubila
	311-00094/11
	Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

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

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

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de professionals en plantilla de les gerències territorials d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut per titulació i per situació laboral del 2010 al 2015
	311-00097/11
	Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

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

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de contractes laborals fets a les gerències territorials d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut el 2015
	311-00099/11
	Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la durada mitjana dels contractes laborals fets per les gerències territorials d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut el 2015
	311-00100/11
	Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els proveïdors o les empreses responsables de diversos serveis de les gerències territorials d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut el 2014 i el 2015
	311-00101/11
	Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les inversions fetes a les gerències territorials d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut del 2010 al 2015
	311-00102/11
	Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

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

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de professionals en plantilla dels hospitals de l’Institut Català de la Salut per titulació i per situació laboral del 2010 al 2015
	311-00104/11
	Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de contractes laborals fets als hospitals de l’Institut Català de la Salut el 2015
	311-00105/11
	Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la durada mitjana dels contractes laborals fets als hospitals de l’Institut Català de la Salut el 2015
	311-00106/11
	Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la població de referència assignada als hospitals de l’Institut Català de la Salut del 2010 al 2015
	311-00107/11
	Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

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

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les inversions fetes als hospitals de l’Institut Català de la Salut del 2010 al 2015
	311-00109/11
	Anunci: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s


	3.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la normativa en l’ampliació de les instal·lacions del Bulli, al Parc Natural del Cap de Creus
	314-03415/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions amb l’Ajuntament de Roses per a assegurar l’adequació a la normativa de l’ampliació de les instal·lacions del Bulli, al Parc Natural del Cap de Creus
	314-03416/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a garantir l’adequació a la normativa de les obres d’ampliació de les instal·lacions del Bulli, al Parc Natural del Cap de Creus
	314-03417/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes en cas d’incompliment de la normativa en l’ampliació de les instal·lacions del Bulli, al Parc Natural del Cap de Creus
	314-03418/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’instar a restaurar els espais malmesos del Parc Natural del Cap de Creus en cas d’incompliment de la normativa en l’ampliació de les instal·lacions del Bulli
	314-03419/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’iniciar alguna actuació sancionadora en cas d’incompliment de la normativa en l’ampliació de les instal·lacions del Bulli, al Parc Natural del Cap de Creus
	314-03420/11
	Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants que viuen en centres esperant que els assignin una família d’acollida
	314-03421/11
	Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants menors de sis anys que viuen en centres d’acollida
	314-03422/11
	Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants menors de tres anys que viuen en centres d’acollida
	314-03423/11
	Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la Delegació del Govern davant la Unió Europea el 2015
	314-03424/11
	Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la Delegació del Govern a França i Suïssa el 2015
	314-03425/11
	Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la Delegació del Govern als Estats Units d’Amèrica, Canadà i Mèxic el 2015
	314-03426/11
	Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la Delegació del Govern a Itàlia el 2015
	314-03427/11
	Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la Delegació del Govern a Alemanya el 2015
	314-03428/11
	Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la Delegació del Govern al Regne Unit i Irlanda el 2015
	314-03429/11
	Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la Delegació del Govern a Àustria el 2015
	314-03430/11
	Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’obrir noves delegacions a l’exterior
	314-03431/11
	Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions de la Delegació del Govern al Vaticà
	314-03432/11
	Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’emplaçament de la Delegació del Govern al Vaticà
	314-03433/11
	Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retorn econòmic de la Delegació del Govern al Vaticà
	314-03434/11
	Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels contractes amb Independent Diplomat el 2015
	314-03435/11
	Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contractació d’alguna actuació d’Independent Diplomat el 2016
	314-03436/11
	Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els viatges fets pel conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència
	314-03437/11
	Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels viatges a l’exterior del conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència
	314-03438/11
	Formulació: Juan Milián Querol, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa del centre de formació professional dual de Martorell (Baix Llobregat)
	314-03439/11
	Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió pública per a construir el centre de formació professional dual de Martorell (Baix Llobregat)
	314-03440/11
	Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que podran estudiar en el centre de formació professional dual de Martorell (Baix Llobregat)
	314-03441/11
	Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals no s’ha posat en marxa el centre de formació professional dual de Martorell (Baix Llobregat)
	314-03442/11
	Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans per a posar en marxa el centre de formació professional dual de Martorell (Baix Llobregat)
	314-03443/11
	Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per al funcionament a ple rendiment del centre de formació professional dual de Martorell (Baix Llobregat)
	314-03444/11
	Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió addicional per a posar en marxa el centre de formació professional dual de Martorell (Baix Llobregat)
	314-03445/11
	Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la definició del currículum i de l’equip docent del centre de formació professional dual de Martorell (Baix Llobregat)
	314-03446/11
	Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la solució dels problemes de definició del currículum i de l’equip docent del centre de formació professional dual de Martorell (Baix Llobregat)
	314-03447/11
	Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera de solucionar els problemes de definició del currículum i de l’equip docent del centre de formació professional dual de Martorell (Baix Llobregat)
	314-03448/11
	Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió pública del projecte de posada en marxa del centre de formació professional dual de Martorell (Baix Llobregat)
	314-03449/11
	Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reversió en l’interès general de la inversió feta en el projecte de posada en marxa del centre de formació professional dual de Martorell (Baix Llobregat)
	314-03450/11
	Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació entre els departaments implicats en la posada en marxa del centre de formació professional dual de Martorell (Baix Llobregat)
	314-03451/11
	Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació entre els departaments implicats en la posada en marxa del centre de formació professional dual de Martorell (Baix Llobregat) i entre aquests departaments i el sector privat
	314-03452/11
	Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació del transport escolar a Piera (Anoia)
	314-03453/11
	Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes de les famílies de Piera (Anoia) per a pagar el transport escolar del 2012 ençà
	314-03454/11
	Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació a Piera (Anoia) dels criteris de concessió d’ajuts corresponents a zones de transport obligatori
	314-03455/11
	Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions per a les famílies de Piera (Anoia) que tenen problemes per a accedir al transport escolar
	314-03456/11
	Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la Resolució 902/X, sobre els serveis escolars de menjador i de transport escolar per als alumnes que viuen en poblacions sense escola, en nuclis de població allunyats o en zones rurals
	314-03457/11
	Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data i la manera de fer efectiu el compliment de la Resolució 902/X, sobre els serveis escolars de menjador i de transport escolar per als alumnes que viuen en poblacions sense escola, en nuclis de poblac
	314-03458/11
	Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del recurs d’inconstitucionalitat interposat contra el Reial decret llei 13/2014, pel qual s’adopten mesures urgents en relació amb el sistema gasista i la titularitat de centrals nuclears
	314-03459/11
	Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la petició al director general de la Competència i al director general adjunt per a Ajuts d’Estat de la Comissió Europea amb relació a la possible vulneració de la normativa europea per la indemnització als 
	314-03460/11
	Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a paralitzar el pagament de la indemnització als promotors del magatzem de gas del projecte Castor
	314-03461/11
	Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de la denúncia presentada a la Fiscalia pel Departament d’Interior amb relació al pagament de la indemnització als promotors del magatzem de gas del projecte Castor
	314-03462/11
	Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’algun informe de la Direcció General d’Administracions Locals sobre la situació de les reclamacions que s’han presentat pels terratrèmols produïts pel projecte Castor
	314-03463/11
	Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pendent de pagar a les persones a què fa referència la lletra b de la Resolució 1102/X, sobre les actuacions restrictives dels drets del personal sanitari no facultatiu jubilat
	314-03464/11
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pendent de pagar a les persones a què fa referència la lletra c de la Resolució 1102/X, sobre les actuacions restrictives dels drets del personal sanitari no facultatiu jubilat
	314-03465/11
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per al pagament del deute a què fan referència les lletres b i c de la Resolució 1102/X, sobre les actuacions restrictives dels drets del personal sanitari no facultatiu jubilat
	314-03466/11
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones afectades pel que determina la Resolució 1102/X, sobre les actuacions restrictives dels drets del personal sanitari no facultatiu jubilat, en data del 31 de gener de 2016
	314-03467/11
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que s’hauria hagut de pagar al gener del 2016 en compliment de la lletra c de la Resolució 1102/X, sobre les actuacions restrictives dels drets del personal sanitari no facultatiu jubilat
	314-03468/11
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals en plantilla de les gerències territorials d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut del 2010 al 2015
	314-03469/11
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la població de referència assignada a les gerències territorials d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut del 2010 al 2015
	314-03470/11
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes laborals fets a les gerències territorials d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut el 2015
	314-03471/11
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada mitjana dels contractes laborals fets per les gerències territorials d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut el 2015
	314-03472/11
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els proveïdors o les empreses responsables de diversos serveis de les gerències territorials d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut el 2014 i el 2015
	314-03473/11
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions fetes a les gerències territorials d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut del 2010 al 2015
	314-03474/11
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals en plantilla del Centre Corporatiu de l’Institut Català de la Salut per titulació i per situació laboral del 2010 al 2015
	314-03475/11
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals en plantilla dels hospitals de l’Institut Català de la Salut per titulació i per situació laboral del 2010 al 2015
	314-03476/11
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes laborals fets als hospitals de l’Institut Català de la Salut el 2015
	314-03477/11
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada mitjana dels contractes laborals fets als hospitals de l’Institut Català de la Salut el 2015
	314-03478/11
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la població de referència assignada als hospitals de l’Institut Català de la Salut del 2010 al 2015
	314-03479/11
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els proveïdors o les empreses responsables de diversos serveis dels hospitals de l’Institut Català de la Salut el 2014 i el 2015
	314-03480/11
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions fetes als hospitals de l’Institut Català de la Salut del 2010 al 2015
	314-03481/11
	Formulació: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vacuna contra la malaltia de la llengua blava dels remugants
	314-03482/11
	Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de ramaders que administren la vacuna contra la malaltia de la llengua blava dels remugants
	314-03483/11
	Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el caràcter voluntari de la vacuna contra la malaltia de la llengua blava dels remugants
	314-03484/11
	Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació o derogació de l’ordre ministerial que estableix el caràcter obligatori de la vacuna contra la malaltia de la llengua blava dels remugants
	314-03485/11
	Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les indemnitzacions per a compensar els ramaders que perdin animals per la vacunació contra la malaltia de la llengua blava
	314-03486/11
	Formulació: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la disponibilitat dels webs dels departaments de la Generalitat en català, castellà i anglès
	314-03487/11
	Formulació: Matías Alonso Ruiz, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els adults analfabets
	314-03488/11
	Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un estudi per a identificar el nombre real d’adults analfabets
	314-03489/11
	Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes i les polítiques actives per a resoldre el problema de l’analfabetisme
	314-03490/11
	Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els llocs on es desenvolupen els programes per a reduir l’analfabetisme
	314-03491/11
	Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones a les quals es presta algun servei per a reduir l’analfabetisme
	314-03492/11
	Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió en programes per a reduir l’analfabetisme
	314-03493/11
	Formulació: Rafel Bruguera Batalla, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les infermeres de l’Institut Català de la Salut jubilades abans de l’1 d’abril de 2005 que estan afectades per la reducció del complement de la pensió
	314-03494/11
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estalvi que representa la reducció del complement de la pensió de les infermeres de l’Institut Català de la Salut jubilades abans de l’1 d’abril de 2005
	314-03495/11
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a no pagar íntegrament el complement de la pensió a les infermeres de l’Institut Català de la Salut jubilades abans de l’1 d’abril de 2005
	314-03496/11
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del trasllat del laboratori de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona, a l’Hospital Santa Caterina, de Salt
	314-03497/11
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nou emplaçament de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
	314-03498/11
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que el trasllat del laboratori de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona, sigui l’inici per a emplaçar aquest hospital a l’entorn de l’Hospital Santa Caterina, de Salt
	314-03499/11
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’opinió dels professionals amb relació al trasllat del laboratori de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona, a l’Hospital Santa Caterina, de Salt
	314-03500/11
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de trasllats diaris de mostres que es fan entre l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona, i el laboratori situat a l’Hospital Santa Caterina, de Salt
	314-03501/11
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’horari d’obertura del CAP Constantí (Tarragonès)
	314-03502/11
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de l’assistència sanitària a Constantí (Tarragonès) mentre el centre d’atenció primària del municipi roman tancat
	314-03503/11
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cobertura de les baixes dels professionals del CAP Constantí (Tarragonès)
	314-03504/11
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que el CAP Constantí (Tarragonès) no ha tingut servei de ginecologia
	314-03505/11
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que el CAP Constantí (Tarragonès) no ha tingut servei d’odontologia
	314-03506/11
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps que el CAP Constantí (Tarragonès) no ha tingut servei de pediatria
	314-03507/11
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de seguretat per a fer front als problemes de seguretat dels professionals del CAP Constantí (Tarragonès)
	314-03508/11
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforçament de la seguretat privada al CAP Constantí (Tarragonès)
	314-03509/11
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vegades que els Mossos d’Esquadra patrullen per la zona del CAP Constantí (Tarragonès)
	314-03510/11
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes entre els professionals del CAP Constantí (Tarragonès) i les autoritats d’Interior o els Mossos d’Esquadra
	314-03511/11
	Formulació: Carles Castillo Rosique, juntament amb una altra diputada del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de construcció d’una escola a Vallmoll (Alt Camp)
	314-03512/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a la construcció d’una escola a Vallmoll (Alt Camp)
	314-03513/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’iniciar el projecte de construcció d’una escola a Vallmoll (Alt Camp) durant el 2016
	314-03514/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació d’una partida pressupostària per a iniciar les obres d’una escola a Vallmoll (Alt Camp) el 2016
	314-03515/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les converses amb l’Ajuntament de Vallmoll (Alt Camp) amb relació a les necessitats educatives del municipi
	314-03516/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment del caràcter prioritari de la construcció d’una escola a Vallmoll (Alt Camp)
	314-03517/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tipologia de centres, pel que fa a la complexitat, amb què treballa el Departament d’Ensenyament
	314-03518/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars d’alta complexitat
	314-03519/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a donar suport escolar als col·lectius més vulnerables
	314-03520/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars d’alta complexitat que tenen implantada la sisena hora
	314-03521/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars d’alta complexitat que tenen servei de suport escolar especial
	314-03522/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars d’alta complexitat que tenen servei de suport escolar personalitzat
	314-03523/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats per a material escolar i llibres
	314-03524/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats per a transport escolar
	314-03525/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte pilot d’implantació de la jornada compactada en alguns centres escolars
	314-03526/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars que tenen la jornada compactada
	314-03527/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars que tenen previst d’implantar la jornada compactada
	314-03528/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits que han de complir els centres escolars per a implantar la jornada compactada
	314-03529/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars amb jornada compactada que tenen servei de menjador
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