
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del parc mòbil d’ambulàncies 
de les empreses adjudicatàries del transport sanitari
314-00194/11
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents o avaries de 
les ambulàncies
314-00195/11
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retirada de la Generalitat com a acu-
sació en processos judicials del 2013 ençà
314-01419/11
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes amb les taxes fi-
nalistes de la pesca continental
314-01434/11
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts rebuts per les societats de 
pescadors del 2009 ençà
314-01435/11
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals Catalunya no for-
ma part de l’acord per a crear una llicència de pesca interautonòmica
314-01436/11
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no s’ha creat la 
figura del guarda honorari de pesca
314-01437/11
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la disminució del nombre de guardes 
fluvials de l’empresa pública Forestal Catalana
314-01438/11
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no es poden pescar 
les mateixes espècies a les ribes aragonesa i catalana dels embassaments compartits 
de l’Ebre i la Noguera Ribagorçana
314-01439/11
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió que les societats de pesca-
dors puguin desenvolupar la figura de l’escenari de pesca
314-01441/11
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals es restringeix 
l’expedició de permisos de pesca
314-01442/11
Resposta del Govern 23
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes per a desenvolupar 
la figura de les àrees especials de pesca marítima recreativa
314-01443/11
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que els pescadors que practiquen 
la pesca sense mort hagin de pagar la taxa del permís de pesca
314-01444/11
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de revisar la regulació de la 
pesca a l’estany de Banyoles
314-01446/11
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la introducció o la recuperació de les 
espècies autòctones a les masses d’aigua de nova creació
314-01448/11
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó del tancament de les zones de 
pesca de salmònids de la província de Tarragona
314-01449/11
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que el Conselh Generau d’Aran 
no li comuniqui el nombre de permisos expedits anualment
314-01450/11
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el funcionament dels consorcis terri-
torials de pesca
314-01451/11
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions relatives al projecte de 
construcció de l’Escola Ernest Lluch, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
314-01507/11
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del projecte de construcció de 
l’Escola Ernest Lluch, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
314-01508/11
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data d’inici de les obres de l’Escola 
Ernest Lluch, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
314-01509/11
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació pressupostària per a cons-
truir l’Escola Ernest Lluch, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
314-01510/11
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions relatives al projecte de 
construcció de l’Escola Paco Candel, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
314-01511/11
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del projecte de construcció de 
l’Escola Paco Candel, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
314-01512/11
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data d’inici de les obres de l’Escola 
Paco Candel, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
314-01513/11
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de dotar l’Escola Paco 
Candel del barri de Santa Eulàlia, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), amb més 
mòduls prefabricats
314-01514/11
Resposta del Govern 29
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació pressupostària per a cons-
truir l’Escola Paco Candel, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
314-01515/11
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació administrativa del projecte 
de construcció de l’escola de Polinyà (Vallès Occidental)
314-01516/11
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici del projecte de construcció de 
l’escola de Polinyà (Vallès Occidental) el 2016
314-01517/11
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’execució del projecte de 
construcció de l’escola de Polinyà (Vallès Occidental)
314-01518/11
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incorporar una partida pres-
supostària per a iniciar les obres de construcció de l’escola de Polinyà (Vallès Occidental)
314-01519/11
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de l’escola de Polinyà (Vallès 
Occidental)
314-01520/11
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb l’Ajuntament de Po-
linyà (Vallès Occidental) per a tractar de les necessitats de la seva escola
314-01521/11
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis signats per a desplegar 
el sistema de formació professional dual
314-01522/11
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper dels ajuntaments en el siste-
ma de formació professional dual
314-01523/11
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses homologades per a acollir 
alumnes en pràctiques del sistema de formació professional dual
314-01524/11
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses del cens d’em-
preses homologades per a acollir alumnes en pràctiques del sistema de formació pro-
fessional dual
314-01525/11
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses que s’han do-
nat de baixa del cens d’empreses homologades per a acollir alumnes en pràctiques del 
sistema de formació professional dual
314-01526/11
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres formatius que 
han implantat el sistema de formació professional dual
314-01527/11
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió destinada a la formació 
professional dual
314-01528/11
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió destinada a la formació 
professional
314-01529/11
Resposta del Govern 33
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que s’han incor-
porat a una opció formativa del sistema de formació professional dual
314-01530/11
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament reglamentari del Pla 
d’acreditació i qualificació professionals
314-01531/11
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament de la regulació de les 
beques i els ajuts a la formació professional
314-01532/11
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies que s’han acollit 
als ajuts socials de l’Agència Catalana de l’Aigua
314-01553/11
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies que s’han acollit 
als ajuts socials per a fer front a les tarifes de l’aigua
314-01554/11
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes judicials en què s’ha per-
sonat com a acusació
314-01565/11
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la certesa de les notícies de diversos 
mitjans de comunicació que informen de la retirada de la Generalitat com a acusació 
en processos judicials
314-01566/11
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la certesa de les notícies de diversos 
mitjans de comunicació que informen de la retirada de la Generalitat com a acusació 
en causes penals
314-01567/11
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la certesa i les raons de la decisió de 
la Generalitat de retirar-se com a acusació en causes penals
314-01568/11
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del calendari del Pla 
director d’infraestructures 2011-2020 de l’Àrea del Transport Metropolità amb relació a 
l’estació Ernest Lluch de la línia 5 del metro
314-01577/11
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els avenços fets a l’estació Ernest Lluch 
de la línia 5 del metro del 2011 ençà
314-01578/11
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del manteniment de l’estació 
Ernest Lluch de la línia 5 del metro
314-01579/11
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió en el pressupost d’una par-
tida per a acabar les obres de l’estació Ernest Lluch de la línia 5 del metro
314-01580/11
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a aplicar la Llei 14/2010, 
dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
314-01581/11
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions alternatives presentades 
pels sindicats de l’ensenyament per a aplicar la Llei 14/2010, dels drets i les oportuni-
tats en la infància i l’adolescència
314-01582/11
Resposta del Govern 46
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pròrroga del termini perquè les per-
sones que treballen amb infants i adolescents presentin el certificat de penals en com-
pliment de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
314-01583/11
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reforçar la via telemàti-
ca o establir la concertació de cita prèvia per a poder obtenir el certificat de penals en 
compliment de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
314-01584/11
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la idoneïtat de demanar el certificat de 
penals als docents en el moment d’inscriure’s a les borses de treball
314-01585/11
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres fixades en el Pla de restitu-
ció territorial, annexos I i II, que havia d’executar el Govern de l’Estat que resten per fer
314-01644/11
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la contractació de 
dues avionetes de vigilància i atac del foc
314-01653/11
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sobreexplotació de l’aqüífer Car-
me-Capellades
314-01654/11
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a resol-
dre la sobreexplotació de l’aqüífer Carme-Capellades
314-01655/11
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a resoldre la 
sobreexplotació de l’aqüífer Carme-Capellades
314-01656/11
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el conveni pel qual forces de seguretat 
israelianes poden actuar a l’aeroport de Barcelona - el Prat
314-01680/11
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals una regidora de 
Terrassa en Comú fou retinguda i interrogada per les forces de seguretat israelianes a 
l’aeroport de Barcelona - el Prat
314-01681/11
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords dels Mossos d’Esquadra 
amb les forces de seguretat israelianes perquè aquestes actuïn a l’aeroport de Barce-
lona - el Prat
314-01682/11
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vulneració dels drets dels ciutadans 
per part de les forces de seguretat israelianes que actuen a l’aeroport de Barcelona - 
el Prat
314-01683/11
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les àrees bàsiques policials dels Mos-
sos d’Esquadra
314-01690/11
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els parcs de bombers
314-01691/11
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’efectius de la policia local
314-01695/11
Resposta del Govern 54
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del deute pendent de pagar als 
agricultors, els ramaders, les cooperatives i les entitats del sector del 2011
314-01704/11
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del deute pendent de pagar als 
agricultors, els ramaders, les cooperatives i les entitats del sector del 2012
314-01705/11
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del deute pendent de pagar als 
agricultors, els ramaders, les cooperatives i les entitats del sector del 2013
314-01706/11
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del deute pendent de pagar als 
agricultors, els ramaders, les cooperatives i les entitats del sector del 2014
314-01707/11
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del deute pendent de pagar als 
agricultors, els ramaders, les cooperatives i les entitats del sector del 2015
314-01708/11
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del deute pendent de pagar als 
agricultors, els ramaders, les cooperatives i les entitats del sector del 2016
314-01709/11
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’aprovar un pla general de 
seguretat per als anys 2016 i 2017
314-01730/11
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de recuperar el nivell de ta-
xació del joc i de modificar la Llei 6/2014, de modificació de la Llei 2/1989, sobre cen-
tres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc
314-01762/11
Resposta del Govern 57

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de mossos d’esquadra de 
les àrees bàsiques policials del 2010 ençà
314-01770/11 a 314-01828/11
Resposta conjunta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents dels Mossos d’Es-
quadra destinats a vigilar infraestructures
314-01829/11
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades amb relació als 
delictes contra la propietat intel·lectual de l’agost del 2015 ençà
314-01830/11
Resposta del Govern 59

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els ajuntaments, els 
consells comarcals i les diputacions
314-01831/11 a 314-01876/11
Resposta conjunta del Govern 60

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els ajuntaments, els 
consells comarcals i les diputacions en l’àmbit de les polítiques socials
314-01919/11 a 314-01964/11
Resposta conjunta del Govern 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els ajuntaments per l’apli-
cació del Pla únic d’obres i serveis
314-01965/11
Resposta del Govern 62

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els consells comarcals 
per l’aplicació del Pla únic d’obres i serveis
314-01966/11 a 314-02006/11
Resposta conjunta del Govern 63
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els ajuntaments per l’apli-
cació del Fons de cooperació local
314-02007/11
Resposta del Govern 65

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els consells comarcals 
per l’aplicació del Fons de cooperació local
314-02008/11 a 314-02048/11
Resposta conjunta del Govern 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a garantir que els 
mitjans de comunicació no difonen continguts sexistes que justifiquen o banalitzen la 
violència contra les dones
314-02096/11
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a garantir que els 
mitjans de comunicació no mostren estereotips sexistes en els continguts per a infants 
i joves
314-02097/11
Resposta del Govern 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions perquè els mitjans de 
comunicació garanteixin una participació activa de les dones, la paritat i una imatge 
plural dels dos sexes en tots els àmbits
314-02098/11
Resposta del Govern 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions perquè els mitjans de 
comunicació facin un ús no sexista ni androcèntric del llenguatge
314-02099/11
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a garantir que els 
mitjans de comunicació difonen les activitats polítiques, socials i culturals fetes per do-
nes o destinades a les dones en condicions d’igualtat
314-02100/11
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions perquè els mitjans de 
comunicació promoguin l’autoria femenina
314-02101/11
Resposta del Govern 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions perquè els mitjans de 
comunicació esmenin el dèficit de reconeixement de les dones com a expertes, prota-
gonistes i persones de referència
314-02102/11
Resposta del Govern 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions perquè els mitjans de 
comunicació promoguin un esperit crític amb relació als continguts i biaixos sexistes
314-02103/11
Resposta del Govern 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions perquè el Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya elabori estudis sobre el compliment de la perspectiva i l’im-
pacte de gènere
314-02104/11
Resposta del Govern 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió de mecanismes que garan-
teixin la representació paritària de dones i homes en el contracte programa de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals
314-02105/11
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prohibició de fer, emetre i exhibir 
anuncis publicitaris que presentin les persones com a inferiors o superiors en dignitat 
humana en funció del sexe
314-02106/11
Resposta del Govern 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adopció pels mitjans de comunicació 
social de codis de conducta per a transmetre el missatge d’igualtat de gèneres
314-02107/11
Resposta del Govern 74
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració dels mitjans de comu-
nicació social en les campanyes per a fomentar la igualtat de dones i homes
314-02108/11
Resposta del Govern 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació de les noves tecnolo-
gies amb criteris d’igualtat
314-02109/11
Resposta del Govern 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment que els projectes de 
tecnologies de la informació i la comunicació no tinguin continguts sexistes
314-02110/11
Resposta del Govern 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la promoció de continguts creats per 
dones en l’àmbit de la societat de la informació i del coneixement
314-02111/11
Resposta del Govern 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls de programes per a incrementar 
la presència de dones en els estudis tècnics, tecnològics i del sector de les tecnologies 
de la informació i la comunicació
314-02112/11
Resposta del Govern 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la facilitació de l’accés de les dones a 
l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació
314-02113/11
Resposta del Govern 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament dels ajuts de la política 
agrícola comuna del 2015 als agricultors i ramaders de Lleida que tenen parcel·les a 
Catalunya i a Aragó
314-02162/11
Resposta del Govern 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions que es duen a terme per a 
gestionar les dejeccions ramaderes
314-02163/11
Resposta del Govern 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les explotacions ramaderes a les quals 
s’han fet diagnosis de les dejeccions ramaderes en data del 31 de gener de 2016
314-02164/11
Resposta del Govern 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat i liquidat de les 
transferències de les institucions comunitàries europees per a projectes d’inversió a 
Barcelona en el període 2011-2015
314-02324/11
Resposta del Govern 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes d’inversió d’Infraestruc-
tures de la Generalitat de Catalunya a Barcelona
314-02376/11
Resposta del Govern 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute que té la Generalitat amb els 
municipis
314-02540/11
Resposta conjunta del Govern 83

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els ajuntaments
314-03636/11 a 314-03677/11
Resposta conjunta del Govern 84

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a res-
pondre per escrit sobre la cobertura que els mitjans de la Corporació han fet de l’Informe 
28/2015 de la Sindicatura de Comptes
316-00036/11
Resposta del president del Consell de Govern 86
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Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre per escrit sobre el la intenció del presentador del programa Eco-
nomia en colors de comercialitzar un llibre basat en aquest programa
325-00012/11
Resposta del president del Consell de Govern 87

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la retirada de la campanya 
de publicitat institucional Benvinguda línia 9!
311-00119/11
Anunci: David Mejía Ayra, del GP C’s 88

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius que justifiquen 
el nomenament del director gerent del Consorci Administració Oberta de Catalunya
311-00121/11
Anunci: Eva Martínez Morales, del GP SOC 88

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet que l’Oficina Antifrau 
de Catalunya investigui la gestió de l’organisme que dirigia l’actual director gerent del 
Consorci Administració Oberta de Catalunya
311-00122/11
Anunci: Eva Martínez Morales, del GP SOC 89

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la idoneïtat de nomenar 
director gerent del Consorci Administració Oberta de Catalunya l’exresponsable d’un 
organisme que l’Oficina Antifrau de Catalunya està investigant
311-00123/11
Anunci: Eva Martínez Morales, del GP SOC 89

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els defectes i les patologies de cons-
trucció de l’edifici de l’Escola Lola Anglada, de Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental)
314-04075/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla pilot de selecció de personal 
interí docent per a la cobertura de baixes durant el curs escolar
314-04076/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració dels docents i llurs repre-
sentants amb relació al pla pilot de selecció de personal interí docent als Serveis Ter-
ritorials del Maresme - Vallès Oriental
314-04077/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les millores o les mesures correctores 
previstes en el procediment telemàtic per a la selecció de personal interí docent
314-04078/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de baixes que es pre-
veia cobrir amb el pla pilot de selecció de personal interí docent als Serveis Territorials 
del Maresme - Vallès Oriental
314-04079/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de baixes que es preveia 
cobrir a les escoles de primària amb el pla pilot de selecció de personal interí docent 
als Serveis Territorials del Maresme - Vallès Oriental
314-04080/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de baixes que es pre-
veia cobrir als instituts amb el pla pilot de selecció de personal interí docent als Serveis 
Territorials del Maresme - Vallès Oriental
314-04081/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del desenvolupament i la posada 
en funcionament del procediment telemàtic per a la selecció de personal interí docent
314-04082/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 92



BOPC 105
15 d’abril de 2016

Taula de contingut 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del pla pilot de selecció de per-
sonal interí docent als Serveis Territorials del Maresme - Vallès Oriental
314-04083/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de l’ús limitat del nou pro-
cediment establert pel pla pilot de selecció de personal interí docent als Serveis Terri-
torials del Maresme - Vallès Oriental
314-04084/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de l’ús del nou procediment 
establert pel pla pilot de selecció de personal interí docent als centres d’educació pri-
mària i als de secundària dels Serveis Territorials del Maresme-Vallès Oriental
314-04085/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de l’ús prioritari del nou 
procediment establert pel pla pilot de selecció de personal interí docent als Serveis 
Territorials del Maresme - Vallès Oriental per a cobrir baixes de docents de primària
314-04086/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució geogràfica dels centres 
de primària que van fer servir el nou procediment establert pel pla pilot de selecció de 
personal interí docent als Serveis Territorials del Maresme - Vallès Oriental
314-04087/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució geogràfica dels centres 
de secundària que van fer servir el procediment establert pel pla pilot de selecció de 
personal interí docent als Serveis Territorials del Maresme - Vallès Oriental
314-04088/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada de les baixes cobertes pel 
nou procediment establert pel pla pilot de selecció de personal interí docent als Serveis 
Territorials del Maresme - Vallès Oriental
314-04089/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada mitjana de les baixes cobertes 
en funció del procediment de selecció emprat durant el pla pilot de selecció de personal 
interí docent als Serveis Territorials del Maresme - Vallès Oriental
314-04090/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada mitjana, per tipus de proce-
diment, de les baixes cobertes als centres de primària que van fer servir el nou procedi-
ment establert pel pla pilot de selecció de personal interí docent dels Serveis Territorials 
del Maresme - Vallès Oriental
314-04091/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada mitjana, per tipus de proce-
diment, de les baixes cobertes als centres de secundària que van fer servir el proce-
diment tradicional durant el pla pilot de selecció de personal interí docent dels Serveis 
Territorials del Maresme - Vallès Oriental
314-04092/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada mitjana de les baixes cobertes 
pel procediment tradicional als centres de primària que no van fer servir el procediment 
establert pel pla pilot de selecció de personal interí docent dels Serveis Territorials del 
Maresme - Vallès Oriental
314-04093/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada mitjana de les baixes co-
bertes pel procediment tradicional als centres de secundària que no van fer servir el 
procediment establert pel pla pilot de selecció de personal interí docent dels Serveis 
Territorials del Maresme - Vallès Oriental
314-04094/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 97
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres de primària dels 
Serveis Territorials del Maresme - Vallès Oriental que no van fer servir el procediment es-
tablert pel pla pilot de selecció de personal interí docent i que van haver de cobrir baixes
314-04095/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals alguns centres 
de primària dels Serveis Territorials del Maresme-Vallès Oriental que van haver de co-
brir baixes no van emprar el procediment establert pel pla pilot de selecció de personal 
interí docent
314-04096/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres de secundària dels 
Serveis Territorials del Maresme - Vallès Oriental que no van fer servir el procediment es-
tablert pel pla pilot de selecció de personal interí docent i que van haver de cobrir baixes
314-04097/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals alguns centres 
de secundària dels Serveis Territorials del Maresme - Vallès Oriental que van haver de 
cobrir baixes no van emprar el procediment establert pel pla pilot de selecció de per-
sonal interí docent
314-04098/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de posar en marxa abans de 
la fi del curs 2015-2016 més plans pilot de selecció de personal interí docent als Serveis 
Territorials de Girona, Vallès Occidental i Barcelona Comarques
314-04099/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari dels nous plans pilot de 
selecció de personal interí docent previstos per al curs 2015-2016
314-04100/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a iniciar nous 
plans pilot en l’ensenyament
314-04101/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’ampliar l’ús del nou proce-
diment de selecció de personal interí docent a tot el sistema educatiu el curs 2016-2017
314-04102/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les millores necessàries en el nou pro-
cediment de selecció establert pel pla pilot de selecció de personal interí docent dels 
Serveis Territorials del Maresme - Vallès Oriental
314-04103/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sou del president i conseller delegat 
d’Infraestructures.cat
314-04104/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP SOC 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els sous dels directius dels ens pú-
blics de la Generalitat
314-04105/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP SOC 101

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius no 
voluntaris dels parcs de bombers
314-04106/11 a 314-04173/11
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP SOC 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les competències que justifiquen la 
creació de la Direcció General de Polítiques de Muntanya
314-04175/11
Formulació: Joan Coscubiela Conesa, juntament amb una altra diputada del GP CSP 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions de la Direcció General de 
Polítiques de Muntanya amb relació a les que té la Direcció General d’Ordenació del 
Territori i l’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i l’Aran
314-04176/11
Formulació: Joan Coscubiela Conesa, juntament amb una altra diputada del GP CSP 105
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pertinència de crear i dotar pressu-
postàriament la Direcció General de Polítiques de Muntanya
314-04177/11
Formulació: Joan Coscubiela Conesa, juntament amb una altra diputada del GP CSP 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a nomenar el nou direc-
tor general de Polítiques de Muntanya
314-04178/11
Formulació: Joan Coscubiela Conesa, juntament amb una altra diputada del GP CSP 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les relacions de l’Oficina d’Exterior de 
Comerç i Inversions a l’Amèrica Central, amb seu a Panamà, amb el despatx d’advo-
cats Mossack Fonseca
314-04179/11
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de prevenció de l’Ofi-
cina d’Exterior de Comerç i Inversions a l’Amèrica Central per a evitar operacions finan-
ceres opaques i practiquin l’evasió fiscal
314-04180/11
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment que el director de l’Ofi-
cina d’Exterior de Comerç i Inversions a l’Amèrica Central no ha relacionat empreses o 
particulars catalans amb empreses amb seu a Panamà amb l’objectiu de fer operacions 
financeres il·lícites
314-04181/11
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge d’operacions de l’Ofi-
cina d’Exterior de Comerç i Inversions a l’Amèrica Central que correspon a cadascun 
dels països que té assignats
314-04182/11
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius pels quals es va obrir 
l’Oficina d’Exterior de Comerç i Inversions a l’Amèrica Central
314-04183/11
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals l’Oficina d’Exte-
rior de Comerç i Inversions a l’Amèrica Central té la seu a Panamà
314-04184/11
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat de les línies de P4 el curs 
2016-2017 a l’Escola Mare de Déu de la Salut de Sabadell (Vallès Occidental)
314-04185/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de línies de P4 concertades 
de l’Escola Mare de Déu de la Salut de Sabadell (Vallès Occidental) el curs 2015-2016
314-04186/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el concert de la tercera línia de P4 de 
l’Escola Mare de Déu de la Salut de Sabadell (Vallès Occidental) durant el curs 2015-2016
314-04187/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de línies de P4 en funciona-
ment el curs 2015-2016 a l’Escola Mare de Déu de la Salut de Sabadell (Vallès Occidental)
314-04188/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de tancar una tercera línia 
de P4 a l’Escola Mare de Déu de la Salut de Sabadell (Vallès Occidental)
314-04189/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores setmanals d’educa-
ció física impartides en el cicle infantil als centres escolars
314-04190/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores setmanals d’educa-
ció física impartides en l’educació primària als centres escolars
314-04191/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 111
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores setmanals d’educa-
ció física impartides en l’educació secundària als centres escolars
314-04192/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides destinades al pagament 
de les obres del bloc quirúrgic de l’Hospital de Santa Caterina de l’Institut d’Assistència 
Sanitària de Salt (Gironès)
314-04193/11
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del contracte d’obres del bloc qui-
rúrgic de l’Hospital de Santa Caterina de l’Institut d’Assistència Sanitària de Salt (Gironès)
314-04194/11
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació documental dels desvia-
ments entre el cost d’adjudicació i el cost final de les obres del bloc quirúrgic de l’Hos-
pital de Santa Caterina de l’Institut d’Assistència Sanitària de Salt (Gironès)
314-04195/11
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les inversions per a l’equi-
pament del bloc quirúrgic de l’Hospital de Santa Caterina de l’Institut d’Assistència Sa-
nitària de Salt (Gironès)
314-04196/11
Formulació: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prohibició de la circulació de vehi-
cles pesants per la carretera N-340
314-04197/11
Formulació: Alberto Villagrasa Gil, del GP PPC 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de valoracions inicials de 
grau 1 registrades a partir dels plans individuals d’atenció personalitzada
314-04198/11
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CSP 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de plans individuals d’aten-
ció personalitzada de grau 1 anteriors a la moratòria estatal
314-04199/11
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CSP 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de plans individuals d’aten-
ció personalitzada de grau 1 posteriors a la moratòria estatal
314-04200/11
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CSP 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de plans individuals d’aten-
ció personalitzada de grau 1 en tramitació
314-04201/11
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CSP 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones amb valoració 
inicial del grau 1 que esperen un pla individual d’atenció personalitzada
314-04202/11
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CSP 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de reforç dels ens lo-
cals previstos per a desplegar els plans individuals d’atenció personalitzada de grau 1
314-04203/11
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CSP 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’opinió del Col·legi Oficial de Treball 
Social de Catalunya amb relació al desplegament dels plans individuals d’atenció per-
sonalitzada de grau 1
314-04204/11
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CSP 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de transferència d’informació 
als ens locals per a poder elaborar plans individuals d’atenció personalitzada de grau 1
314-04205/11
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CSP 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a presentar la llei d’au-
tonomia personal
314-04206/11
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CSP 117
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria de la Comissió mixta 
de seguiment del desplegament de la Llei de promoció de l’autonomia personal i aten-
ció a les persones en situació de dependència
314-04207/11
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CSP 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’obrir una oficina de treball 
a Terrassa (Vallès Occidental)
314-04208/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la petició de l’Ajuntament de Terrassa 
d’obrir una oficina de treball al municipi
314-04209/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat que Terrassa compti amb 
una segona oficina de treball
314-04210/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies presentades i les actes 
aixecades per infraccions administratives de les normatives de protecció dels animals, 
els espais naturals i la biodiversitat
314-04211/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a resoldre el 
col·lapse del servei d’urgències de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-04212/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP SOC 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a resoldre el 
col·lapse del servei d’urgències de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-04213/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP SOC 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos humans i materials del 
servei d’urgències de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-04214/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP SOC 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la suficiència dels recursos destinats 
al servei d’urgències de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-04215/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP SOC 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del retard en l’ingrés dels 
pacients que són al servei d’urgències de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Oc-
cidental)
314-04216/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP SOC 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que han proposat els tre-
balladors de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), per a reduir el col-
lapse del servei d’urgències
314-04217/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, juntament amb un altre diputat del GP SOC 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla d’orientadors laborals del 
nou programa del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
314-04218/11
Formulació: Joan García González, del GP C’s 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la plantilla d’orientadors 
laborals del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
314-04219/11
Formulació: Joan García González, del GP C’s 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat dels actuals orientadors 
laborals en el nou programa del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
314-04220/11
Formulació: Joan García González, del GP C’s 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sou del director general de l’Hospi-
tal Clínic de Barcelona
314-04221/11
Formulació: Albano Dante Fachin Pozzi, del GP CSP 123
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3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comissió sobre la filtració de dades personals de la 
plantilla a l’agost del 2012
322-00026/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS 124

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comissió sobre les previsions pressupostàries de 
la Corporació per al 2016
322-00027/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS 125

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comissió sobre el posicionament de les ofertes te-
levisives
322-00028/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS 125

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió sobre la tendència dels ingressos en publicitat
322-00029/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS 125

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comissió sobre la programació especial del dia de 
Sant Jordi
322-00030/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS 126

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’avantprojecte de pressupost de la 
Corporació corresponent al 2016
322-00031/11
Anunci: Joan Coscubiela Conesa, juntament amb una altra diputada del GP CSP 126

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comissió sobre la demanda judicial per la filtració 
de l’expedient de regulació d’ocupació del 2012
322-00032/11
Anunci: Joan Coscubiela Conesa, juntament amb una altra diputada del GP CSP 127

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals a respondre oralment en comissió sobre la política de nomenament de càrrecs
322-00033/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 127

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comissió sobre la commemoració d’esdeveniments 
polítics o culturals rellevants
322-00034/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 127

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comissió sobre els pressupostos de la Corporació
322-00035/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 128

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tractament de la prostitució a la 
ràdio i la televisió públiques
322-00036/11
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP SOC 128

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comissió sobre la pluralitat de veus a la ràdio i la 
televisió públiques
322-00037/11
Anunci: David Pérez Ibáñez, del GP SOC 129

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’interès informatiu de la situació 
política de Còrsega
322-00038/11
Anunci: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC 129



BOPC 105
15 d’abril de 2016

Taula de contingut 16

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comissió sobre la previsió de retirar a un treballador 
de la Corporació l’acusació de difondre l’expedient de regulació
322-00039/11
Anunci: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC 129

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre 
els motius de la continuïtat de la sèrie La Riera la propera temporada
323-00018/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS 130

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre els 
resultats de la primera onada de l’Estudi general de mitjans
323-00019/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS 130

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre 
l’estratègia amb relació a la televisió social
323-00020/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS 131

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre l’ob-
jectiu de l’acord amb Ràdio Teletaxi per a l’emissió de butlletins informatius
323-00021/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS 131

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la pre-
visió per al programa Converses amb... a l’estiu
323-00022/11
Anunci: Jordi Cuminal i Roquet, del GP JS 131

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre 
la programació de Televisió de Catalunya
323-00023/11
Anunci: Fernando de Páramo Gómez, del GP C’s 132

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre 
els criteris de contractació de productores externes
323-00024/11
Anunci: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC 132
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del parc mòbil 
d’ambulàncies de les empreses adjudicatàries del transport sanitari
314-00194/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18774 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-00194/11 a 314-
00195/11 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assumpte i, 
per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament cons-
tatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta.

En primer terme, pel que fa a l’estat dels vehicles de transport sanitari urgent al ser-
vei del sistema sanitari públic de Catalunya, cal posar de manifest que, abans de l’inici 
de l’execució del servei del nou concurs, s’ha realitzat una validació dels vehicles del 
transport sanitari urgent (TSU) i del transport sanitari no urgent (TSNU) de cada lot 
adjudicat amb auditories pròpies del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), amb l’ob-
jectiu de garantir el bon estat de tots els vehicles i el seu equipament.

Finalment, cal assenyalar que el SEM realitza el seguiment de les inoperativitats 
detectades per garantir l’estricte compliment dels contractes segons allò establert en el 
plec de clàusules del procediment de contractació.

El nombre d’accidents i avaries d’ambulàncies dels darrers 8 mesos es mostren a 
l’annex.

Barcelona, 17 de març de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accidents o 
avaries de les ambulàncies
314-00195/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18774 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00194/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retirada de la 
Generalitat com a acusació en processos judicials del 2013 ençà
314-01419/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18892 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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-
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01419/11 us trameto, en document annex, la informació facilitada pel Gabinet Jurídic de 
la Generalitat.

Barcelona, 4 d’abril de 2016
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex
Un cop consultada la base de dades de la Direcció General d’Assumptes Contenci-

osos i contrastada aquesta informació amb les assessories jurídiques dels departaments 
de la Generalitat a febrer de 2016, informem el següent: 

D’acord amb el Departament competent en matèria de menors, s’ha desistit en els 
darrers tres anys en 62 procediments penals en què l’Administració de la Generalitat 
s’havia personat en qualitat de representant legal de menors sota la tutela de la Genera-
litat, que havien estat víctimes de presumptes fets delictius.

En concret, els citats plets obeeixen als següents objectes: 

Any 2013: 
– Maltractaments (12)
– Abandonament menor
– Inducció prostitució
– Amenaces
– Lesions
– Violència domèstica

Any 2014: 
– Maltractament (9)
– Lesions
– Abusos sexuals (2)
– Abandonament (2)
– Sostracció de menors

Any 2015: 
– Abusos sexuals (12)
– Maltractaments (11)
– Lesions (2)
– Prostitució (2)
– Sostracció menors 
– Desobediència
– Violència domestica
Els motius per als quals l’administració de la Generalitat s’ha retirat de l’acusació es 

relacionen amb el cessament de la tutela administrava i el retorn de les funcions paren-
tals als pares, de manera que, com a Generalitat, ha deixat d’estar legitimada per a la 
defensa com acusació particular de les víctimes.

D’altra banda, d’acord amb el Departament d’Interior, l’any 2015, la Generalitat s’ha 
retirat de l’acusació en dos procediments per desordres públics de l’any 2012.

La decisió sobre la retirada de la Generalitat de Catalunya com a acusació obeeix a 
l’aplicació de criteris jurisprudencials a fi d’evitar la duplicitat d’actuacions amb el Mi-
nisteri Fiscal en aquells casos en què no hi ha cap funcionari de la Generalitat afectat ni 
reclamacions vinculades en la protecció i defensa del seu patrimoni.

Margarida Gil i Domènech, directora
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes amb 
les taxes finalistes de la pesca continental
314-01434/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18979 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-01434/11 us informo del 
següent:

Les taxes de pesca que es cobren entorn a la pesca continental repercuteixen direc-
tament en la gestió d’aquesta. Un exemple de les diverses actuacions que es realitzen 
són: la senyalització dels trams de pesca, la vigilància, les repoblacions, els estudis ge-
nètics, els anàlisis de riscos i els seus seguiments, els censos poblacionals piscícoles, 
les proves experimentals amb ciprínids, el pla de producció de la truita autòctona, els 
acords de col·laboració amb les societats de pescadors per a l’emissió de permisos de 
pesca, els rescats de peixos, el material necessari pel desenvolupament de les tasques de 
seguiment piscícola, la divulgació de la pesca, el manteniment de l’aplicació informàti-
ca de llicències i permisos de pesca, el manteniment de les piscifactories pròpies de la 
Generalitat, actuacions de millora en trams de pesca, cursos i jornades, etc.

Barcelona, 1 d’abril de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts rebuts per les 
societats de pescadors del 2009 ençà
314-01435/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18980 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-01435/11 us informo del 
següent:

L’any 2010 es van tornar a tramitar subvencions d’acord amb la Resolució 
MAH/494/2010, de 10 de febrer, per la qual es convoquen les subvencions a les actua-
cions desenvolupades a les zones de pesca controlada per a l’any 2010 (codi de la con-
vocatòria 04.16.10). L’import total era de 200.000 euros. En aquell moment, menys de 
la meitat de societats que col·laboraven en la gestió d’algun tram de pesca van demanar 
l’ajut, amb el que només es van poder atorgar 99.973,25 euros. Els anys anteriors en els 
quals s’havia aprovat ajuts la participació de les societats també va ser molt baixa.

A partir de l’any 2011 i amb la crisi econòmica, la Generalitat va considerar oportú 
prioritzar les polítiques socials i de salut per davant de les activitats de lleure, i no es va 
poder publicar la convocatòria de subvencions prevista per manca de recursos.

Barcelona, 1 d’abril de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals 
Catalunya no forma part de l’acord per a crear una llicència de pesca 
interautonòmica
314-01436/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19314 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-01436/11 us informo del 
següent:

Les competències en matèria de pesca continental estan transferides a les Comuni-
tats Autònomes. Les taxes actualment recaptades, que es regulen en la legislació de ta-
xes i preus públics, són finalistes per la Generalitat, cosa que no succeeix amb la llicèn-
cia interautonòmica, que regula el Ministeri.

L’actual gestió de les llicències i els permisos de pesca a Catalunya es realitza tele-
màticament sobre una base de dades de la qual disposa el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació. El Ministeri no va tractar aquest tema, doncs moltes 
Comunitats Autònomes encara no disposaven d’un sistema informàtic per obtenir els 
permisos i llicències de pesca. El fet de no disposar de garanties suficients per a solu-
cionar aquesta problemàtica hagués generat més inconvenients als pescadors que venen 
a Catalunya.

La llicència interautonòmica es pot aconseguir en qualsevol de les autonomies que 
han signat el conveni amb el Ministeri. Actualment, només han signat aquest conveni 
set Comunitats; Altres CCAA estan esperant resoldre el sistema de recaptació i distri-
bució dels diners, així com el procés telemàtic o, simplement, no volent participar en el 
sistema. Precisament, aquest tema es va tractar a la darrera reunió de directors/es d’àm-
bit forestal a Madrid.

Val a dir, a més, que la majoria de CCAA que han signat són receptores de pesca-
dors de Madrid i altres ciutats importants del sud i centre de l’Estat espanyol i, per tant, 
troben beneficis en aquest sistema implantat. Els pescadors catalans pesquen fonamen-
talment a Catalunya i, per tant, no se’n veurien especialment beneficiats.

A Catalunya, a més existeixen més sistemes de llicències diferents (dos dies, quinze-
nals), que no hi són en altres CCAA i que estan dissenyats per tal d’afavorir el turisme. 
En aquest sentit, s’està estudiant la llicència diària i també, perquè diferenciï la pesca 
amb mort i sense. Totes aquestes innovacions, representen estalvis per a determinats 
tipus de pescadors i no existeixen en altres CCAA, i en molts casos no es contemplen 
gratuïtats o reduccions pels casos que estan previstos a Catalunya (persones jubilades, 
infants,...). Cal recordar que aquesta llicència interautonòmica és única.

Per tant, Catalunya ha dit que no a aquesta llicència comuna perquè no incorpora els 
beneficis i la varietat de les llicències vigents a Catalunya, perquè no preveu millores i 
innovacions a la situació actual.

Barcelona, 6 d’abril de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no 
s’ha creat la figura del guarda honorari de pesca
314-01437/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-01437/11 us informo del 
següent:
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D’acord amb l’article 45 de la Llei 22/2009 de Pesca, en les zones de pesca contro-
lada gestionades a l’empara de l’article 28.5, la persona titular de l’aprofitament pesquer 
pot nomenar guardes honoraris perquè n’efectuïn la vigilància.

Per tal que els titulars d’un aprofitament pesquer puguin disposar de guardes hono-
raris és necessari que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
realitzi una concessió per a la gestió d’una massa d’aigua, d’acord amb l’article 28.5 de 
la llei 22/2009, del 23 de desembre.

D’aquesta manera, per tal de poder realitzar aquestes concessions, cal que prèvia-
ment s’aprovi el Reglament de la Llei 22/2009, d’ordenació sostenible de la pesca en ai-
gües continentals que actualment està en tramitació.

El reglament s’ha d’aprovar per Decret, i la tramitació d’un decret és com a mínim 
de 9 mesos. La proposta de reglament està treballada internament i pendent d’enviar a 
l’Assessoria Jurídica per a tramitar la informació pública. Estava previst de fer la trami-
tació de la informació i participació pública durant el primer semestre de 2016 i aprovar 
el reglament abans de final d’any si no es complica la fase d’al·legacions.

Barcelona, 7 d’abril de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la disminució del nombre 
de guardes fluvials de l’empresa pública Forestal Catalana
314-01438/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18981 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-01438/11 us informo del 
següent:

Els guardes fluvials estaven contractats de forma privada per la Federació Catalana 
de Pesca Esportiva i Càsting fins l’any 2008, per tant, eren personal aliè a la Generalitat 
de Catalunya. Un cop extingit el Conveni amb la Federació, aquesta entitat no els va vo-
ler continuar costejant. La Generalitat, mitjançant l’empresa pública Forestal Catalana 
els va assumir per tal que no es quedessin sense feina, i això, va implicar un canvi de 
tasques.

En contra del que s’estableix en la pregunta, l’any 2009 hi havia 15 Guardes Fluvials 
enlloc de 19. I a data d’avui, 3 d’aquests 15 treballadors ja s’han jubilat. Els 12 restants 
feien tasques exclusivament de pesca continental fins a inicis de 2015. Es va comprovar 
que durant els mesos d’hivern les tasques dels Fluvials es veien reduïdes per la manca 
d’activitat piscícola. D’acord amb les limitacions de personal a les administracions pú-
bliques, els plecs de condicions referents a les tasques que realitzaven aquests guardes 
s’han hagut de modificar.

A inicis d’aquest any alguns Guardes Fluvials s’han incorporat de forma temporal 
per a realitzar altres tasques. És a dir, que a banda de realitzar tasques de pesca, realit-
zen altres tasques per la conservació del medi natural. De la mateixa manera, els tre-
balladors de Forestal Catalana que estaven assignats a altres unitats, poden treballar en 
l’àmbit de la pesca continental. Per tant, no hi ha hagut una pèrdua de treballadors, si no 
una millora en l’eficàcia i eficiència dels recursos públics.

Barcelona, 4 d’abril de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals no 
es poden pescar les mateixes espècies a les ribes aragonesa i catalana 
dels embassaments compartits de l’Ebre i la Noguera Ribagorçana
314-01439/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19722 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-01439/11 us informo del 
següent:

Als embassaments de Riba-Roja, Santa Anna i Canelles es poden pescar les matei-
xes espècies tant a Catalunya com a l’Aragó, tal i com es pot comprovar en la normativa 
vigent de cada CCAA.

Únicament les espècies exòtiques invasores introduïdes il·legalment abans de l’entra-
da en vigor de la Llei estatal 42/2007, del Patrimoni Natural i Biodiversitat i les seves 
modificacions tenen una regulació lleugerament diferent en algun embassament.

Des de Catalunya s’ha vetllat en tot moment per al compliment del Reial Decret es-
tatal 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el catàleg espanyol d’espècies exòtiques 
invasores però precisament ara s’ha emès una sentència del Tribunal Suprem contra 
aquest Reial Decret que implicarà la modificació de l’esmentada normativa per part del 
Ministeri i la conseqüent adaptació per part de les Comunitats Autònomes.

Barcelona, 7 d’abril de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió que les 
societats de pescadors puguin desenvolupar la figura de l’escenari de 
pesca
314-01441/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19723 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-01441/11 us informo del 
següent:

Els escenaris de pesca són zones de pesca controlada intensiva que estan especial-
ment concebuts per a la pràctica de la pesca amb finalitats recreativa i esportiva o úni-
cament esportiva.

Precisament el 16 de febrer de 2015 es va crear l’escenari de pesca esportiva del 
pantà del Foix, on la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting i les Societats de 
pescadors que ho desitgin poden efectuar-hi les competicions que creguin oportunes. 
Aquest espai s’ha reservat exclusivament per a realitzar-hi competicions esportives a 
petició de l’òrgan gestor de l’espai degut a la problemàtica de furtivisme i vandalisme 
existent en aquesta zona.

Per tant, ja s’ha començat a crear escenaris de pesca en els quals es fan competici-
ons, i està previst continuar en aquesta línia.

Barcelona, 7 d’abril de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals es 
restringeix l’expedició de permisos de pesca
314-01442/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19724 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-01442/11 us informo del 
següent:

L’obtenció dels permisos de pesca es fa presencialment a les oficines del Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i via internet (OVT 24h). Aquestes 
dues vies garanteixen l’obtenció dels permisos a tots els ciutadans, llevat d’alguns mu-
nicipis d’alta muntanya on la cobertura informàtica és menor i el turisme és una font 
important d’ingressos.

Algunes Societats de Pescadors ubicades en llocs amb poca cobertura o amb mol-
ta afluència de pescadors van sol·licitar un sistema alternatiu a internet. Es van signar 
acords de col·laboració per a l’expedició de permisos de pesca en paper (similar a com 
es feia antigament) però amb el pagament mitjançant un datàfon en nom i per compte 
de la Generalitat. L’any 2015, 12 Societats de Pescadors van signar aquest acord amb un 
total de 42 establiments que compten amb aquesta possibilitat. Aquests 12 acords s’han 
prorrogat pel 2016.

Aquest sistema es va oferir a totes les societats de pescadors de zones d’alta munta-
nya que tenien problemes de connexió, i només 9 societats van voler signar l’acord l’any 
2014, i 12 societats l’han signat l’any 2015.

S’ha de tenir en compte que la majoria de Societats de Pescadors no volen realitzar 
la tasca de venta de permisos en paper, i així ho han comunicat al Departament. Pre-
cisament, els pescadors que van a zones de ciprínids tenen la possibilitat d’obtenir un 
permís anual; això representa que acudint un cop a les oficines del Departament o acce-
dint a internet poden pescar durant tot l’any. Però a les zones de salmònids i a les zones 
intensives el permís només pot ser diari.

Barcelona, 7 d’abril de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes per a 
desenvolupar la figura de les àrees especials de pesca marítima recreativa
314-01443/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19425 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-01443/11 us informo del 
següent:

Les àrees especials de pesca marítima recreativa es troben previstes en l’article 44 
de la Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes.

A data d’avui no es disposa encara de cap àrea de pesca marítima recreativa al terri-
tori de Catalunya, per a la seva creació i desenvolupament futurs des de la Direcció Ge-
neral de Pesca i Afers Marítims s’està treballant en dues línies d’actuació:

– Redacció del Projecte de Decret de pesca marítima recreativa, text normatiu que 
substitueixi l’actual Decret 109/1995 i que incorporarà tots els aspectes que la Llei de 
pesca que exigeix que siguin desenvolupats per reglament com aquells aspectes que, de-
rivats de l’experiència, de les aportacions del sector, dels canvis i evolució de l’activitat 
i de l’estat del propi recurs als llarg d’aquests darrers anys, es considerin necessaris in-
corporar, entre els quals es troba la creació d’aquestes àrees de pesca marítima recreati-
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va. Per tal d’implantar amb les màximes garanties d’èxit el model es preveu la realitza-
ció d’una prova pilot en certes àrees del territori abans de fer-lo extensiu a tot el litoral.

– El «Pla de desenvolupament del litoral i de les comarques amb aigües continentals 
i/o fluvials», fruit de la Resolució 739/X del Parlament de Catalunya en el que, des de la 
Direcció General de Pesca i Afers Marítims, s’està treballant i impulsant, amb la par-
ticipació dels diferents sectors que integren les activitats nauuticorecreatives i d’altres 
departaments amb competències relacionades. Aquest pla, té com a finalitat potenciar 
l’economia del litoral català vinculada al mar mitjançant l’aprofitament de les oportuni-
tats existents i la creació de les condicions favorables per al desenvolupament sostenible 
i de futur. El pla té els seus antecedents en el Projecte BLAUCAT: Els centres d’activi-
tats marítimes de Catalunya, i recull iniciatives com ara la creació d’un Parc de Pesca 
del Mediterrani, amb un model de gestió que aniria adreçada al desenvolupament soste-
nible de la pesca recreativa, a la protecció del recurs i a la millora del medi en general.

En conclusió: fruit d’aquestes actuacions des de la Direcció General de Pesca i Afers 
Marítims es determinarà la viabilitat i oportunitat de crear àrees especials de pesca ma-
rítima recreativa.

Barcelona, 7 d’abril de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que els pescadors 
que practiquen la pesca sense mort hagin de pagar la taxa del permís de 
pesca
314-01444/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19328 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-01444/11 us informo del 
següent:

Les taxes recaptades serveixen per a poder gestionar la pesca, efectuar la vigilància, 
realitzar les repoblacions, mantenir la senyalització, informar als pescadors, etc... La 
majoria d’aquestes despeses no tenen res a veure amb si el pescador torna a alliberar les 
captures o no. No obstant, i entenent que la pesca en la modalitat sense mort és més sos-
tenible que la pesca amb captura, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació estableix un descompte del 50% en l’import dels permisos expedits de pesca.

Barcelona, 6 d’abril de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de revisar la 
regulació de la pesca a l’estany de Banyoles
314-01446/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19725 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-01446/11 us informo del 
següent:

L’estany de Banyoles es tracta d’una massa d’aigua privada, propietat dels Ajunta-
ments de Banyoles i Porqueres. La gestió de la pesca a l’estany s’ha de realitzar de mutu 
acord amb els Ajuntaments i el Consorci de l’Estany (titulars de la massa d’aigua).
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Aquest espai natural està protegit per diverses normes ambientals, i la gestió de la 
pesca ha de ser compatible amb les mateixes.

Cal destacar que la gestió actual va encaminada a la protecció i conservació de les 
espècies autòctones que hi havia abans de la introducció de diferents espècies exòti-
ques. Aquestes, tal i com s’ha pogut constatar a nivell científic, són les responsables 
de la degradació actual de les poblacions autòctones. A més, s’ha realitzat un projecte 
LIFE pioner a l’estat on el DARP ha participat activament.

Precisament en el darrer Consell Assessor de la Pesca en Aigües Continentals reu-
nit el passat dia 10 de novembre de 2015, es va tractar aquest tema, on es va revisar la 
regulació. Posteriorment, s’ha aprovat un nou pla piscícola, consensuat amb els titulars  
i la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Casting, que amplia els esquers autoritzats i  
els concursos.

Aquest Pla tècnic de gestió de la pesca a l’Estany de Banyoles estableix les bases 
tècniques i normatives per a una ordenació i gestió sostenible de la pesca esportiva i les 
poblacions íctiques a l’Estany de Banyoles i altres masses d’aigua del seu entorn imme-
diat amb els objectius principals de:

– Conservació i millora dels recursos associats a espècies autòctones pescables 
d’acord i mitigació dels efectes negatius de les espècies exòtiques.

– Compatibilitzar la pràctica i el foment de la pesca esportiva amb la conservació 
dels valors naturals de l’espai protegit.

Barcelona, 7 d’abril de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la introducció o la 
recuperació de les espècies autòctones a les masses d’aigua de nova 
creació
314-01448/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19426 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-01448/11 us informo del 
següent:

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació està intentant repro-
duir espècies autòctones com la truita comuna mediterrània, el barb de l’Ebre i la bagra 
amb l’objectiu de reforçar totes les masses d’aigua que ho requereixin.

Pel que fa referència a la Palma d’Ebre, i a proposta del territori, es va regular la 
pesca i s’està en contacte amb la Societat de Pescadors que col·labora en la gestió. És 
possible que durant el 2016 es pugui aportar alguns exemplars de barb de l’Ebre que ac-
tualment el DARP està criant de forma experimental.

Pel que fa a l’embassament de Sant Martí de Tous no hi ha prevista cap repoblació. 
S’ha de considerar que aquest embassament pot patir fluctuacions severes a causa del 
seu ús per al regadiu que podrien determinar la mort de tots els peixos i que està en pe-
ríode de proves.

Un cop l’ACA indiqui que ha finalitzat el període de proves, es valorarà la possibili-
tat de repoblar amb exemplars de bagra o individus autòctons provinents de rescats que 
es puguin realitzar en els entorns immediats a l’embassament.

Barcelona, 7 d’abril de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó del tancament de 
les zones de pesca de salmònids de la província de Tarragona
314-01449/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19427 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-01449/11 us informo del 
següent:

La definició de zona de salmònids o zona de ciprínids es realitza en base a les espè-
cies presents en cada tram i això va en funció de les característiques fisico-químiques 
de cada riu. Al riu Francolí hi ha més espècies de ciprínids que de salmònids degut a 
que les seves aigües són més càlides i propenses a poblar-se de ciprínids i d’anguiles. 
En època estival el riu es comporta com un riu mediterrani, amb sequeres prolongades 
que poden deixar trams sense aigua, excés de temperatura i manca d’oxigen. Per tant, la 
classificació de les aigües es va canviar de salmònids a ciprínids.

Això va comportar el canvi en la classificació de les dues zones de pesca que hi ha-
via. Tot i que el permís de pesca fos de ciprínids, s’hi poden seguir pescant les truites 
que hi habiten igual que abans del canvi. De fet, el període hàbil és el mateix que el dels 
salmònids (de març a octubre) a proposta de la Societat de Pescadors.

La zona intensiva es va haver de donar de baixa ja que no hi havia afluència de pes-
cadors. Els costos de les repoblacions i de transport eren considerables i no es garantia 
aigua durant l’època d’estiu. Cal destacar que la quantitat de pescadors que visitaven la 
zona era molt baixa (<150 jornades/any del 2011 al 2013 per a la zona intensiva i la zona 
de salmònids conjuntament). Havien arribat queixes de pescadors que s’havien tret el 
permís havien fet un llarg trajecte per arribar al riu i no baixava aigua per aquest.

Pel que fa a la zona de salmònids, cal recalcar que els esquers permesos i el període 
hàbil són els mateixos que per les zones truiteres. El DARP no hi repobla amb truites 
comunes ja que les aigües no són aptes per a aquesta espècie. Les truites que hi que-
den són irisades, és a dir, exòtiques procedents d’antics alliberaments. La Llei estatal 
42/2007, de 13 de desembre i les seves modificacions, i el Reial Decret estatal 630/2013, 
de 2 d’agost restringeixen les repoblacions amb espècies exòtiques o amb subespècies 
no autòctones.

Barcelona, 6 d’abril de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que el Conselh 
Generau d’Aran no li comuniqui el nombre de permisos expedits anualment
314-01450/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19329 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-01450/11 us informo del 
següent:

La gestió de la pesca a la Val d’Aran correspon al Conselh Generau d’Aran i d’acord 
amb la legislació i normativa vigents, els permisos que expedeixen no afecten en la ges-
tió de la pesca a la resta del territori català. En qualsevol cas, si és necessari i es reque-
reix, els permisos expedits es poden demanar en qualsevol moment.

Barcelona, 6 d’abril de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el funcionament dels 
consorcis territorials de pesca
314-01451/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19330 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-01451/11 us informo del 
següent:

Actualment, no s’ha constituït cap consorci territorial. Les tasques relatives a la ges-
tió de la pesca continental es realitzen amb la col·laboració de les societats de pesca-
dors, la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting, els Ajuntaments, Consells 
Comarcals, Diputacions, Consorcis de Gestió d’espais naturals, universitats i centres de 
recerca, i entitats ambientalistes entre d’altres.

Anualment es reuneix el Consell Assessor de la Pesca per debatre les iniciatives i 
propostes presentades durant l’any al DARP. En aquest Consell hi són presents repre-
sentants de les entitats citades anteriorment.

Barcelona, 6 d’abril de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions relatives 
al projecte de construcció de l’Escola Ernest Lluch, de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès)
314-01507/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19739 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-01507/11, 314-
01508/11, 314-01509/11 i 314-01510/11 us informo del següent:

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-
sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 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 Departament d’Ensenyament té previst en la planificació de construccions esco-
lars la construcció de l’Escola Ernest Lluch a l’Hospitalet de Llobregat. El Departament 
d’Ensenyament encarregarà la redacció del projecte executiu tan bon punt es disposi del 
solar on s’ha d’ubicar el centre.

El Departament d’Ensenyament elabora la planificació de construccions escolars 
d’acord amb les necessitats d’escolarització de cada territori i la disponibilitat pressu-
postària. La construcció de l’Escola Paco Candel a l’Hospitalet de Llobregat i la cons-
trucció de l’Escola de Polinya estan programades en la planificació de construccions 
escolars del Departament d’Ensenyament.

Barcelona, 5 d’abril de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del projecte de 
construcció de l’Escola Ernest Lluch, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
314-01508/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19739 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01507/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data d’inici de les obres 
de l’Escola Ernest Lluch, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
314-01509/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19739 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01507/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació pressupostària 
per a construir l’Escola Ernest Lluch, de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
314-01510/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19739 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01507/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions relatives 
al projecte de construcció de l’Escola Paco Candel, de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès)
314-01511/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19739 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01507/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del projecte de 
construcció de l’Escola Paco Candel, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
314-01512/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19739 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01507/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data d’inici de les obres 
de l’Escola Paco Candel, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
314-01513/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19739 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01507/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de dotar 
l’Escola Paco Candel del barri de Santa Eulàlia, de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès), amb més mòduls prefabricats
314-01514/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19739 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01507/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació pressupostària 
per a construir l’Escola Paco Candel, de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
314-01515/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19739 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01507/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació administrativa 
del projecte de construcció de l’escola de Polinyà (Vallès Occidental)
314-01516/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19739 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01507/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici del projecte de 
construcció de l’escola de Polinyà (Vallès Occidental) el 2016
314-01517/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19739 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01507/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’execució 
del projecte de construcció de l’escola de Polinyà (Vallès Occidental)
314-01518/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19739 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01507/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incorporar 
una partida pressupostària per a iniciar les obres de construcció de 
l’escola de Polinyà (Vallès Occidental)
314-01519/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19739 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01507/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de l’escola de 
Polinyà (Vallès Occidental)
314-01520/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19739 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01507/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes amb 
l’Ajuntament de Polinyà (Vallès Occidental) per a tractar de les necessitats 
de la seva escola
314-01521/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19739 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01507/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis signats per a 
desplegar el sistema de formació professional dual
314-01522/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19740 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-01522/11, 314-
01523/11, 314-01524/11, 314-01525/11, 314-01526/11, 314-01527/11, 314-01528/11, 314-
01529/11, 314-01530/11, 314-01531/11 i 314-01532/11 us informo del següent:

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

Us trameto, en l’annex I, la relació d’empreses que han signat convenis de col·labo-
ració amb diferents centres educatius per desenvolupar la formació professional dual 
durant el període comprès entre l’any 2014 i l’any 2015. I en l’annex II, us trameto la re-
lació de cicles formatius corresponents.

61.113 empreses acullen regularment alumnes que cursen formació professional a 
Catalunya. I cap empresa s’ha donat de baixa del cens d’empreses homologades per aco-
llir alumnes dels ensenyaments de formació professional.

D’acord amb l’establert a la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació 
professionals (DOGC, 6899 - 25.6.2015), l’Administració local té atribuïdes les fun-
cions següents:



BOPC 105
15 d’abril de 2016

1.25.15. Preguntes per escrit 31 

Article 7. Administració local
«1. L’Administració local té facultats d’informació, orientació i polítiques actives 

d’ocupació en el marc que determina aquesta llei i la llei que regula el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya.

2. L’Administració local forma part dels òrgans rectors i de participació del sistema 
de formació i qualificació professionals.»

Article 13.2. Finançament
«Les diverses actuacions derivades de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei que no tin-

guin caràcter públic i gratuït es poden dur a terme amb la participació, en llur finan-
çament total o parcial, dels centres i punts de la Xarxa del Sistema, de l’Administració 
local, d’entitats, d’empreses i dels usuaris, d’acord amb la normativa aplicable.»

Article 22. Punts d’informació i orientació
«1. L’Administració de la Generalitat ha de garantir un servei d’informació i orien-

tació de manera integrada.
2. Els punts d’informació i orientació professionals autoritzats o acreditats per a 

desenvolupar el servei a què fa referència l’apartat 1 formen part de la xarxa integrada 
d’informació i orientació professional dins la Xarxa del Sistema. Aquests punts d’in-
formació i orientació s’han d’autoritzar o acreditar per mitjà de convenis o acords de 
col·laboració amb l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Cata-
lunya, altres centres, entitats o serveis dependents d’altres departaments de la Generali-
tat, les administracions locals o altres administracions públiques.»

Article 32.3. Prospecció de necessitats de formació i qualificació 
professionals:
«L’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, per a 

facilitar l’elaboració de l’informe de prospecció, ha d’establir mecanismes de coordina-
ció amb l’ens de la Generalitat que actuï com a observatori del mercat de treball, per tal 
de disposar de dades globals, sectorials i territorials relatives a l’ocupació, la contrac-
tació i l’atur. Ha de tenir en compte l’Estratègia Catalana per l’Ocupació i les polítiques 
industrials de la Generalitat. Ha de possibilitar la participació de les organitzacions 
empresarials i sindicals més representatives de Catalunya, de les cambres oficials de 
comerç, de les entitats representatives de l’Administració local, de les empreses, i també 
dels consells sectorials o territorials establerts per aquesta llei. L’Agència ha de consul-
tar, si escau, els centres tecnològics.»

Article 37. Col·laboració en la formació professional en alternança i la 
formació professional dual:
«L’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, amb re-

lació al desenvolupament de la formació professional en alternança i la formació pro-
fessional dual, ha de promoure la col·laboració de l’Administració local, les organitza-
cions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya i les cambres oficials de 
comerç de Catalunya.»

Article 43.4. Avaluació i acreditació de competències professionals:
«Els processos d’avaluació i acreditació es poden desenvolupar en col·laboració 

amb les organitzacions empresarials i sindicals més representatives a Catalunya, l’Ad-
ministració local, les cambres oficials de comerç i altres entitats representatives d’inte-
ressos econòmics o professionals.»

Us trameto, en l’annex III, la relació amb la inversió que el Departament d’Ensenya-
ment ha executat corresponent a dotacions de personal docent, formació del personal 
docent, programes de suport directe als centres en els ensenyaments de formació pro-
fessional en la modalitat dual i en equipaments en centres de formació professional en 
el període comprès entre l’any 2014 i l’any 2015.

La Disposició final sisena de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualifi-
cació professionals, estableix que el Govern ha de desplegar reglamentàriament, en el 
termini de nou mesos a comptar l’endemà d’haver estat publicada en el DOGC, el Pla 
d’acreditació i qualificació professionals.
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«Sisena. Calendari d’aplicació
1. El Govern ha de desplegar en un termini de tres anys el contingut d’aquesta llei, 

especialment el que estableix l’article 5.a.
2. La creació de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Ca-

talunya ha de tenir lloc durant el primer any de desplegament d’aquesta llei.
3. El Govern ha de desplegar reglamentàriament, en el termini de nou mesos a 

comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el pla d’acreditació i qualificació professio-
nals. Les persones amb mancances de qualificació professional han de poder accedir de 
manera regular i estable a un procediment per a acreditar llur experiència professional 
que els permeti qualificar-se per a poder obtenir un lloc de treball o accedir a un itine-
rari personalitzat de formació. El pla ha de fixar anualment els objectius que cal asso-
lir i els indicadors de seguiment, i també les actuacions que s’han de dur a terme per a 
aquesta finalitat.»

D’acord amb l’establert a l’Acord GOV/143/2015, d’1 de setembre, el Govern de la 
Generalitat de Catalunya va aprovar el calendari de desplegament de la Llei 10/2015, 
del 19 de juny, de formació i qualificació professionals.

En breu es presentarà el Pla d’acreditació i qualificació professionals al Consell Tèc-
nic atès que ja ha estat presentat a la Comissió Permanent del Consell Català de la For-
mació Professional on les entitats que en formen part han fet les seves aportacions.

També us informo que el Departament d’Ensenyament gestiona anualment la con-
vocatòria de beques de caràcter general per a estudiants que cursin estudis postobliga-
toris. Els alumnes dels ensenyaments de formació professional poden ser beneficiaris de 
beques que inclouen unes quanties fixes i una quantia variable:

1. Quantia fixa relacionada amb la renta de l’alumne.
2. Quantia fixa relacionada amb la residència de l’alumne durant el curs escolar.
3. Quantia variable relacionada amb el rendiment acadèmic de l’alumne i la seva 

renda familiar.

Barcelona, 5 d’abril de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper dels ajuntaments 
en el sistema de formació professional dual
314-01523/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19740 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01522/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses 
homologades per a acollir alumnes en pràctiques del sistema de formació 
professional dual
314-01524/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19740 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01522/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses 
del cens d’empreses homologades per a acollir alumnes en pràctiques del 
sistema de formació professional dual
314-01525/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19740 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01522/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses 
que s’han donat de baixa del cens d’empreses homologades per a acollir 
alumnes en pràctiques del sistema de formació professional dual
314-01526/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19740 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01522/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres 
formatius que han implantat el sistema de formació professional dual
314-01527/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19740 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01522/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió destinada a la 
formació professional dual
314-01528/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19740 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01522/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió destinada a la 
formació professional
314-01529/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19740 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01522/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que s’han incorporat a una opció formativa del sistema de formació 
professional dual
314-01530/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19740 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01522/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament 
reglamentari del Pla d’acreditació i qualificació professionals
314-01531/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19740 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01522/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desplegament de la 
regulació de les beques i els ajuts a la formació professional
314-01532/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19740 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01522/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies que 
s’han acollit als ajuts socials de l’Agència Catalana de l’Aigua
314-01553/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19017 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-01553/11 us informo del 
següent:

L’Agència Catalana de l’Aigua disposa de bonificacions sobre el cànon de l’aigua en 
els usos domèstics que poden suposar un estalvi d’aquest impost dins la factura de l’aigua.

1. Ampliació de trams del cànon de l’aigua: «més quantitat d’aigua a preu bàsic».
El cànon de l’aigua és un impost sobre el consum d’aigua que es calcula per trams; 

disposa de tipus progressius de manera que quanta més aigua consumim més cara la 
paguem.

L’ampliació dels trams del cànon de l’aigua permet afegir al primer tram 3m³ men-
suals per persona als límits de consum d’aigua establerts per al 1r tram, 2m³ mensuals 
per persona per al 2n tram i 1 m³ per persona al mes en el cas del 3er tram.

Aquesta bonificació es pot aplicar en aquelles unitats de convivència que tinguin 4 
membres o més i reben un tractament especial els habitatges on conviuen persones amb 
un grau de discapacitat superior al 75%, que afegides a la resta de membres sumin 4 o 
més persones.

2. El cànon social: «reduïm el preu del cànon de l’aigua de 0,4863 €/ m³ a 0,3999 €/ m³».
El cànon social consisteix en l’aplicació del tipus del primer tram del cànon de l’ai-

gua al mateix valor que tenia a 1 de gener de 2011, sempre i quan el consum de la factu-
ra no superi el primer tram del cànon de l’aigua.

Ajuda a garantir la cobertura de les necessitats bàsiques d’aigua i a establir un valor 
del cànon adaptat a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida.

Actualment hi ha vigents 12.029 unitats familiars acollides als ajuts socials de 
l’Agència Catalana de l’Aigua per poder fer front al cànon de l’aigua.

Barcelona, 29 de març de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de famílies que 
s’han acollit als ajuts socials per a fer front a les tarifes de l’aigua
314-01554/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19018 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-01554/11 us informo del 
següent:

D’una banda, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) disposa de bonificacions sobre el 
cànon de l’aigua en els usos domèstics que poden suposar un estalvi d’aquest impost dins 
en la factura de l’aigua: l’ampliació de trams del cànon de l’aigua: «més quantitat d’aigua 
a preu bàsic» i el cànon social: «reduïm el preu del cànon de l’aigua de 0,4863 €/ m³ a 
0,3999 €/ m³».

Actualment hi ha vigents 12.029 unitats familiars acollides als ajuts socials de 
l’ACA per poder fer front al cànon de l’aigua.

D’una altra banda, tal i com es desenvolupa en els estudis de l’Observatori de preus 
de l’aigua a Catalunya i que anualment publica l’ACA, la tarifació social s’entén com la 
minoració del preu a pagar, en aquest cas per la factura de l’aigua, amb voluntat de ga-
rantir l’accés de l’aigua a col·lectius específics.

Els Ajuntaments, com a titulars del servei de subministrament en baixa, poden con-
cretar aquests ajuts mitjançant les tarifes, bonificacions o exempcions del pagament 
dels preus i taxes, sempre que es compleixin certes condicions o requisits.

Hi ha municipis que estableixen tarifes socials per minorar la càrrega econòmica 
que suposa el pagament per serveis domèstics d’aigua a col·lectius específics com perso-
nes amb rendes baixes (jubilats, aturats...) o amb alguna discapacitat. És a dir, garantir a 
determinats col·lectius un consum bàsic d’aigua a un preu més assequible.

Un exemple del fet que la tarifació social s’està fent extensiva al preu que cobren 
les companyies subministradores arreu del territori, és el Pla Municipal Metropolità 
(PAM) 2011-2015, on s’estableix que al llarg del 2014 totes les companyies subministra-
dores d’aigua de l’àmbit metropolità de Barcelona hagin incorporat mesures de tarifació 
social a les seves tarifes.

En concret, en l’àmbit metropolità de Barcelona, s’ha optat per aplicar bonificacions 
en un determinat percentatge de la quota de servei d’aigua i, opcionalment, un percen-
tatge del preu del primer tram als mateixos abonats que ja siguin beneficiaris del cànon 
social de l’ACA.

Una altra mesura social que ja estan aplicant diverses companyies subministrado-
res són els anomenats fons de solidaritat. Aquests es diferencien de la tarifació social 
en que a través els fons es fa càrrec de part de la factura pel servei d’aigua de famílies 
en situació de vulnerabilitat, sovint en col·laboració amb els serveis socials dels Ajunta-
ments o entitats socials i amb la voluntat de garantir l’accés a l’aigua a col·lectius espe-
cífics, com persones amb rendes baixes (jubilats, aturats...) o amb alguna discapacitat.

Cal esmentar també les mesures que la Llei 20/2014, de 29 de desembre, del Codi 
de consum de Catalunya i la Moció 185/X, de 19 de febrer, del Parlament de Catalunya 
introdueixen per a la millora de la protecció de les persones consumidores en matèria 
de vulnerabilitat econòmica.

Com a mesures més rellevants, s’aprova un procediment de mediació entre la com-
panyia subministradora i l’abonat per tal d’acordar un termini raonable de pagament del 
deute, així com l’obligació d’informar sobre les tarifes socials, ajuts i mesures actual-
ment en vigor per tal d’ajudar les persones que no poden fer front als costos energètics 
bàsics.

També es crea el Fons d’atenció solidària de subministraments bàsics, finançat tant 
per les administracions públiques com per les companyies subministradores, per tal 
d’evitar el tall de subministrament en cas d’impagament, especialment durant els perío-
des crítics.

Finalment, quant a les tarifes socials en els serveis d’aigua en baixa, que són de 
competència municipal, i en base a la informació continguda en l’estudi de l’Observa-



BOPC 105
15 d’abril de 2016

1.25.15. Preguntes per escrit 36

tori de preus de l’aigua de Catalunya esmentat, es presenta el recompte per tipologia de 
les mesures, tant pel que fa a l’adaptació de la tarifa de l’aigua (tarifes socials) com les 
diverses ajudes o facilitats de pagament que reben les persones en situació de vulnera-
bilitat econòmica des de les diferents entitats: serveis socials, companyies subministra-
dores i entitats socials.

Dels 211 municipis considerats en l’Observatori, 99 apliquen una o diverses mesures 
socials. S’ha de tenir en compte, a l’hora d’interpretar les taules següents, que un mateix 
municipi pot tenir definits més d’una mesura de tarificació social per diferents concep-
tes. Les mesures s’han classificat en 5 tipologies diferents:

a. Ajuts a entitats amb finalitat social: En aquesta classificació s’hi han inclòs per 
exemple hospitals, escoles, ONG’s... i inclou tant les bonificacions o exempcions en la 
tarifa, com la creació de fons per subvencionar les factures de l’aigua d’entitats socials.

b. Ajuts destinats a persones amb baix nivell de renda
c. Ajuts a aturats
d. Ajuts a pensionistes, jubilats i/o joves
e. Ajuts a persones amb un determinat grau d’invalidesa o dependència
Quant a la població afectada per tarifes o mesures socials, aquesta presenta una ele-

vada representativitat, ja que suposa el 67,22% del total d’habitants de Catalunya.

Municipis i població representada amb tarifes i mesures socials 
 
 

Tipus de mesura Municipis Població % Municipis 
de l’estudi 

% Població 
de l’estudi 

Serveis caràcter social 20 848.844 9,48% 12,60% 

Aturats 40 3.754.181 18,96% 55,75% 

Nivell de renda 64 4.174.694 30,33% 61,99% 

Pensionistes/jubilats/joves 56 3.825.919 26,54% 56,81% 

Invalidesa/dependència 46 3.544.384 21,80% 52,63% 
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Barcelona, 21 de març de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes judicials en 
què s’ha personat com a acusació
314-01565/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18893 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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-
01565/11 us trameto, en document annex, la informació facilitada pel Gabinet Jurídic de 
la Generalitat.

Barcelona, 4 d’abril de 2016
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex
Un cop consultada la base de dades de la Direcció General d’Assumptes Contenci-

osos i contrastada aquesta informació amb les assessories jurídiques dels departaments 
de la Generalitat, informem que, a febrer de 2016, les causes judicials en què la Genera-
litat s’ha personat com a acusació són les següents: 

Departament de la Presidència: 
Any 2011: 
– Delicte d’atemptat contra les altes institucions de l’Estat. En fase de tramitació in-

dult.
Any 2013: 
– Delicte de danys, lesions i vulneració de drets fonamentals. Pendent de Sentència.
Any 2014: 
– Delicte d’injúries, amenaces i incitació a l’odi. Pendent apel·lació.
(Institut Català de les Dones)
Any 2014: 
– Delicte d’assassinat. Pendent de sentència.
Any 2015: 
– 3 recursos per 3 delictes d’assassinat. En fase executòria.
(Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals)
Any 2012: 
– Delicte d’accés inconsentit a bústies de correus electrònics, en fase d’instrucció.

Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda: 
Any 2009: 
– Delicte d’administració deslleial. En fase d’instrucció.
– Delicte d’insolvència punible.
Any 2010: 
– Delicte de sostracció de dades dels fitxers. Pendent de judici.
Any 2012: 
– Delicte d’apropiació indeguda per irregularitats en la transmissió de vehicles. En 

fase d’instrucció.
Any 2013: 
– Delicte fiscal. En fase d’execució.
– Delicte de falsificació documental. En fase d’instrucció.
Any 2014: 
– 3 recursos per 3 delictes fiscals per defraudació Impost sobre el Patrimoni. Pen-

dent d’assenyalar dia judici.
Any 2015: 
– Delicte de malversació de fons públic. En fase d’instrucció.
– 2 recursos per 2 delictes fiscals per defraudació Impost sobre el Patrimoni. En fase 

d’execució.
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Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge: 
Any 2006: 
– Acusació per malversació de fons. En fase d’instrucció.
Any 2015: 
– Delicte de falsedat en document públic. En fase d’execució.

Departament d’Ensenyament: 
Any 2011: 
– 2 recursos per 2 delictes d’atemptat. Pendent de judici.
Any 2012: 
– Delicte de robatori a un centre escolar. Pendent sentència.
– Delicte d’amenaces. En fase d’execució.
Any 2013: 
– 2 recursos per 2 delictes de robatori. Pendents de judici.
– Falta d’injúries i amenaces. En fase d’instrucció.
Any 2014: 
– Delictes de furt, falsificació i estafa. En fase d’execució.
– 5 recursos per 5 delictes de robatori en centres escolars. Pendent de judici.
– 2 recursos per 2 delictes d’amenaces. En fase d’execució.
– Delicte d’atemptat. Assenyalat per judici.
– Delicte d’estafa. En fase d’instrucció.
– Delicte de malversació de fons, en fase d’instrucció.
– Delicte de danys. En fase d’instrucció.
– Delicte de lesions, en fase d’instrucció.
Any 2015: 
– Delicte de furt. Pendent de judici.
– Delicte d’atemptat. En fase d’instrucció.
– Delicte d’amenaces. En fase d’execució.
– Delicte de lesions. En fase d’instrucció.
– Delicte d’assetjament contra una funcionària mestre. Fase d’instrucció.
Any 2016: 
– Delicte d’amenaces. Fase d’instrucció.

Departament de Salut: 
Any 2011: 
– Delicte de revelació de secrets. Recurs d’apel·lació.
Any 2013: 
– Delicte del malversació de fons públics. Pendent de judici.
– 2 recursos per 2 delictes de revelació de secrets. Un en fase d’instrucció i l’altre 

pendent de judici.
– 2 recursos per 2 delictes d’atemptat i falta de lesions. Pendents de judici.
Any 2014: 
– Delictes d’atemptat a l’autoritat i coaccions comesos contra funcionaris públics. 

En fase d’instrucció.
Any 2015: 
– 3 recursos per 3 delictes d’atemptat i falta de lesions. En fase d’execució.
– 2 recursos per 2 delictes contra la salut pública. En fase d’instrucció.
Any 2016: 
– Delicte de danys. Fase d’instrucció.

(Servei Català de la Salut)
Any 2009: 
– Delicte de falsificació i frau, en fase d’instrucció.
– 2 recursos per 2 delictes de falsificació i estafa contra farmàcies, en executòria.
Any 2010: 
– Delicte de falsificació i estafa contra laboratoris farmacèutics, metges i farmàcies, 

en executòria.
Any 2012: 
– Delicte de falsificació, estafa, contra la salut pública, en fase d’instrucció.
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Any 2013: 
– Delicte de falsificació de receptes, en fase d’instrucció.
– Delicte de falsificació de certificats mèdics.
Any 2014: 
– Delicte de falsificació, en fase d’instrucció.

(Institut Català de la Salut)
Any 2011: 
– 2 recursos per 2 delictes d’agressions, pendents judici.
– Robatori, pendent judici.
Any 2012: 
– Robatori amb violència, pendent judici.
Any 2013: 
– 4 recursos per 4 delictes d’agressions.
– 3 recursos per 3 delictes de robatori, pendent judici.
– Amenaces, execució de sentència.
– Danys contra la propietat, pendent judici.
– 2 recursos per 2 delictes de furt.
– Estafa, pendent judici.
Any 2014: 
– 15 recursos per 15 delictes d’agressions.
– 4 recursos per 4 delictes de furt.
– Amenaces, en execució de sentència.
– Injúries i danys patrimoni públic, pendent judici.
– 2 recursos per 2 delictes de danys, pendent judici.
– 5 recursos per 5 delictes de robatori.
– Falsificació, pendent judici.
– Accident de trànsit vehicle ICS, pendent judici.
Any 2015: 
– 14 recursos per 14 delictes d’agressions
– Abús sexual, pendent judici.
– 4 recursos per 4 delictes d’amenaces, pendent judici.
– Coaccions infermera, pendent judici.
– 2 recursos per 2 delictes d’injúries consulta infermeria, pendent judici.
– 2 recursos per delictes de danys. Pendents judici.
– 2 recursos per 2 delictes de robatori de receptes i segell, pendent judici.
– 3 recursos per 3 delictes de furt, pendent judici.
Any 2016: 
– Delicte amenaça i vexació, pendent judici.

Departament d’Interior: 
Any 2010: 
– Delicte d’incendi forestal, cinc presumptes delictes d’homicidi per imprudència i 

un presumpte delicte de lesions per imprudència. Fase de conclusió del sumari.
Any 2011: 
1 causa per desordres públics i lesions a agent de l’autoritat.
1 causa per desordres públics, resistència i lesions a agents de l’autoritat.
Any 2012: 
– Danys a un helicòpter adscrit al Servei d’Extinció d’Incendis del Departament.
– 4 causes per desordres públics.
– 1 causa per desordres públics i lesions a agent de l’autoritat.
Any 2013: 
– Delicte de robatori en força de coure. Pendent de judici.
Any 2014: 
– Delicte de malversació de fons públics, en fase d’execució.
– 3 causes per desordres públics i lesions a agent de l’autoritat.
Any 2015: 
– Delicte de danys a un vehicle de bombers. En fase d’execució.
– Delicte de falsedat en document. En fase d’execució.
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Departament de Territori i Sostenibilitat: 
Any 2006: 
– Delicte contra l’ordenació del territori per la instal·lació de bungalows en un espai 

natural protegit. Fase de judici.
Any 2011: 
– Delicte d’alteració de preus públics. En fase d’instrucció.
– Delicte contra el medi ambient per contaminació. Fase d’execució.
– Irregularitats detectades en la contractació de determinades obres i serveis. Fase 

d’instrucció.
Any 2013: 
– Per no ingressar quotes liquidades del cànon de l’aigua. Fase d’instrucció.
Any 2014: 
– Delicte mediambiental. En fase d’execució.
Any 2015: 
– Delicte contra els recursos naturals i Medi Ambient. Fase d’instrucció.
Departament de Cultura: 
Any 2009: 
– Delicte de malversació i falsedat en document públic. Pendent de data de judici.
Any 2011: 
– Delictes contra el patrimoni històric. Fase de recurs d’apel·lació.

Departament de Justícia: 
Any 2002: 
– Delicte d’atemptat, desordres públics, danys, amenaces i lesions. Pendent de re-

curs d’apel·lació.
Any 2008: 
– Delicte d’estafa, apropiació indeguda, societari i falsedat documental. En fase 

d’instrucció.
Any 2010: 
– Delicte de danys. Executòria.
Any 2011: 
– Delicte de suborn de funcionaris de presons. Pendent de judici.
Any 2012: 
– 2 recursos per 2 delictes d’atemptat. Pendents de judici.
– Delicte d’atemptat. En recurs d’apel·lació.
Any 2013: 
– Faltes de coaccions i amenaces. En fase d’instrucció.
– 2 recursos per 2 delictes d’amenaces. Un pendent d’execució i l’altre pendent de 

judici.
– 2 recursos per 2 delictes d’atemptat. En fase d’instrucció i judici.
Any 2014: 
– 6 recursos per 6 delictes d’atemptat.
– Delicte de trencament de condemna. En fase d’execució.
Any 2015: 
– Delicte de danys. En fase d’execució.
– Delicte d’apropiació indeguda. En fase d’instrucció.
– 8 recursos per 8 delictes d’atemptat i lesions.
– Delictes lleus, en executòria.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: 
Any 2008: 
– Delicte de sostracció de menors. Pendent de judici.
Any 2009: 
– Delicte d’agressió sexual. Pendent recurs d’apel·lació.
– Delicte de maltractaments greus. Pendent de judici.
Any 2010: 
– 2 recursos per 2 delictes de maltractaments i abusos sexuals. Pendent recurs d’apel-

lació i en fase d’instrucció, respectivament.
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Any 2011: 
– Delicte d’abandonament de menors, en fase d’execució.
– Delicte de Violència Domestica i assassinat. En fase d’execució.
– 2 recursos per 2 delictes d’abusos sexuals. Pendents de judici.
– Delicte de lesions. En fase d’execució.
– Delicte de sostracció de menors. En fase d’execució.
– Delicte de maltractaments. En fase d’execució.
– Delicte de desobediència. En fase de recurs d’apel·lació.
– Delicte d’assassinat. En fase d’execució.
Any 2012: 
– 7 recursos per 7 delictes d’abusos sexuals.
– 4 recursos per 4 delictes de maltractaments.
– Delicte de prostitució. En fase d’instrucció.
– Delicte de coaccions. En fase d’instrucció.
– Delicte de revelació de secrets i suborn. Pendent de judici.
– Delicte de sostracció de menors. En fase d’instrucció.
– Delicte de lesions. En fase d’instrucció.
– Delicte de maltractes i lesions. En apel·lació.
– Delicte de frau de subvencions. En fase d’instrucció.
– Delicte d’abandonament de menors. En fase d’instrucció.
– Delicte d’homicidi en grau de temptativa. En fase d’instrucció.
– Delicte d’assassinat, jurat popular, pendent sentència apel·lació.
Any 2013: 
– Delicte d’assassinat-tinença il·lícita d’armes i robatori amb força de vehicle a mo-

tor. Pendent d’apel·lació.
– 6 recursos per 6 delictes de maltractaments.
– Delicte de malversació de fons. En fase d’instrucció.
– 11 recursos per 11 delictes d’abusos sexuals. En fase d’instrucció i un en fase ju-

dici.
– 2 recursos per 2 delictes de violència domèstica i assassinat. En fase d’execució.
– Delicte d’inducció a la prostitució. Pendent de judici.
– Delicte de maltractaments i abusos sexuals. Fase d’execució.
– Delicte d’exhibicionisme. En fase d’execució.
– Delicte de corrupció. En fase d’instrucció.
– Delicte de prostitució, lesions i altres. En fase d’execució.
– 2 recursos per 2 delictes de sostracció de menors. En fase d’instrucció.
– Delicte de danys. Pendent de data judici.
– Robatori. Fase d’instrucció.
– Delicte per falsedat documental. Fase d’instrucció.
Any 2014: 
– 36 recursos per 36 delictes de maltractament.
– 4 recursos per 4 delictes de prostitució de menors. En fase d’instrucció.
– 17 recursos per 17 delictes d’abusos sexuals.
– 2 recursos per 2 delictes d’homicidi. Pendent judici.
– Delicte de segrest. Pendent de judici.
– Delicte d’homicidi, avortament i tinença il·lícita d’armes. Fase executòria.
– Delicte de lesions. Pendent de judici.
– 2 recursos per 2 delictes d’abandonament de menors. En fase d’instrucció.
– 2 recursos per 2 delictes de corrupció de menors. En fase d’instrucció.
– Delicte omissió del deure de socors. En fase d’instrucció.
– 3 recursos per 3 delictes d’assassinat.
– Delicte de trencament de mesura. En fase d’instrucció.
– 2 recursos per 2 delictes d’amenaces. Fase d’execució.
– Delicte de sostracció de menors i abusos sexuals. En fase d’instrucció.
Any 2015: 
– Delicte de tracta d’éssers humans. En fase d’instrucció.
– 39 recursos per 39 delictes de maltractaments.
– 29 recursos contra 29 delictes d’abusos sexuals a menors.
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– 7 recursos per 7 delictes de lesions.
– 3 recursos per 3 delictes de sostracció de menors.
– Delicte d’homicidi imprudent. En fase d’instrucció.
– Delicte de lesions i homicidi. En fase d’instrucció. 
– Delicte contra la llibertat sexual i lesions. En fase d’instrucció.
– Delicte d’abandonament de menors. En fase d’instrucció.
– Delicte de proxenetisme. En fase d’instrucció.
– Delicte de trencament mesura cautelar. En fase d’instrucció.
– Delicte de maltractaments a l’àmbit familiar i abús sexual. En fase d’instrucció.
– Delicte de coaccions. En fase d’instrucció.
– 2 recursos per 2 delictes d’abandonament familiar. En fase d’instrucció.
– Delicte d’apropiació indeguda. En fase d’instrucció.
– Desperfectes residència Tarragona, en fase d’instrucció.
– Delictes de corrupció de menors i d’inducció a la prostitució de vàries menors. En 

fase d’instrucció.
– Falsedat documental. Fase d’instrucció.
– Delictes de prostitució i corrupció de menors i de producció i distribució de mate-

rial pornogràfic. En fase d’instrucció.
– Delictes d’abandonament de família, contra la indemnitat sexual i lesions i mal-

tractament. En fase d’instrucció.
– Delicte d’assassinat. En fase d’executòria.
– Delicte d’homicidi. Fase d’instrucció.
Any 2016: 
– Delicte de trencament mesura cautelar. En fase d’instrucció.
– Delicte d’homicidi imprudent. En fase d’instrucció.
– 5 recursos per 5 delictes d’abusos sexuals.
– 4 recursos per 4 delictes de maltractament en l’àmbit familiar.
– 2 recursos per 2 delictes d’assassinat. En fase d’execució.
– Delicte de distribució pornografia infantil. En fase d’instrucció.

Departament d’Empresa i Coneixement: 
Any 2008: 
– Delictes de malversació, falsedat, infidelitat en la custòdia de documents, negocia-

cions i/o activitats prohibides a funcionaris i tràfic d’influències. Fase de judici.
Any 2010: 
– Delicte de falsedat en document públic i suborn. En fase d’instrucció.
Any 2013: 
– Delicte de falsedat en document oficial, en fase d’instrucció.
Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació: 
Any 2002: 
– Delicte contra la salut pública. Fase execució.
Any 2013: 
– Delicte d’incendi forestal per imprudència greu. En fase d’instrucció.
Any 2014: 
– Delicte de trencament de condemna. En fase executòria.
Any 2015: 
– 3 recursos per 3 delictes contra la fauna. En fase executòria.
– Delicte de falsedat en document. En fase d’instrucció.

Margarida Gil i Domènech, directora
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la certesa de les notícies 
de diversos mitjans de comunicació que informen de la retirada de la 
Generalitat com a acusació en processos judicials
314-01566/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18775 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-01566/11, 314-
01567/11 i 314-01568/11 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.

En relació a les noticies aparegudes a diversos mitjans de comunicació que afirma-
ven que el Govern de la Generalitat de Catalunya es retirava com a acusació en diversos 
procediments judicials, durant el 2015 la Generalitat de Catalunya s’ha retirat només en 
dos procediments penals per desordres públics. (En un d’ells hi va haver absolució i en 
l’altre cas sentència de conformitat entre les parts).

En relació a la fase del procediment de la retirada de l’acusació, ha estat un cop aca-
bada la instrucció i pendent de l’obertura del judici oral.

La decisió sobre la retirada de la Generalitat de Catalunya com a acusació no obeeix 
a cap condició imposada, obeeix a l’aplicació de criteris jurisprudencials a fi d’evitar la 
duplicitat d’actuacions amb el Ministeri Fiscal en aquells casos en que no hi ha cap fun-
cionari de la Generalitat afectat ni reclamacions vinculades en la protecció i defensa del 
seu patrimoni.

Barcelona, 30 de març de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la certesa de les notícies 
de diversos mitjans de comunicació que informen de la retirada de la 
Generalitat com a acusació en causes penals
314-01567/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18775 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01566/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la certesa i les raons de la 
decisió de la Generalitat de retirar-se com a acusació en causes penals
314-01568/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18775 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01566/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del 
calendari del Pla director d’infraestructures 2011-2020 de l’Àrea del 
Transport Metropolità amb relació a l’estació Ernest Lluch de la línia 5 del 
metro
314-01577/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19019 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-01577/11, 
314-01578/11, 314-01579/11 i 314-01580/11, amb les següents consideracions:

Les obres d’infraestructura corresponents a l’estació de metro d’Ernest Lluch estan 
executades.

Des de la seva finalització s’ha posat en servei la nova subcentral elèctrica de la xar-
xa de metro que s’hi ha executat i s’ha redactat el corresponent projecte d’arquitectura i 
instal·lacions de la futura estació. Els costos de manteniment global de l’L5 no queden 
alterats en relació amb la nova estació. El calendari d’execució de les obres d’arquitectu-
ra pendents s’establirà en funció de les disponibilitats econòmiques vigents.

Barcelona, 21 de març de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els avenços fets a 
l’estació Ernest Lluch de la línia 5 del metro del 2011 ençà
314-01578/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19019 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01577/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del manteniment 
de l’estació Ernest Lluch de la línia 5 del metro
314-01579/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19019 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01577/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió en el 
pressupost d’una partida per a acabar les obres de l’estació Ernest Lluch 
de la línia 5 del metro
314-01580/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19019 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01577/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a aplicar la 
Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
314-01581/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19741 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-01581/11, 314-
01582/11, 314-01583/11, 314-01584/11 i 314-01585/11 us informo del següent:

El 29 de juliol de 2015 es va publicar al BOE la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de 
modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, que afegeix un nou 
apartat a l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica 
del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil i que 
estableix:

«5. Serà requisit per a l’accés i exercici de les professions, oficis i activitats que im-
pliquin contacte habitual amb menors, no haver estat condemnat per sentència ferma 
per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l’agressió i l’abús 
sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i provocació sexual, la prostitució i explo-
tació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d’éssers humans. A aquests efec-
tes, els qui pretenguin accedir a dites professions, oficis o activitats hauran d’acreditar 
aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre 
Central de delinqüents sexuals».

Així mateix, la disposició transitòria de la Llei 26/2015 estableix: «que fins que no 
entri en funcionament el Registre Central de Delinqüents sexuals, la certificació a la 
qual es refereix l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurí-
dica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil, 
serà emesa pel Registre Central d’Antecedents Penals».

L’accés a la funció docent en l’ensenyament públic es realitza mitjançant oposici-
ons o mitjançant el concurs públic d’accés a la borsa de treball. En conseqüència, s’ha 
modificat la base 1.1 de l’annex 1 de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per 
la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de 
treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en cen-
tres públics no universitaris dependents del Departament d’Educació a partir del curs 
2010/2011, afegint un nou requisit per poder participar:

«j) no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat 
i la indemnitat sexual que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhi-
bicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, 
així com pel tràfic d’éssers humans.»

També s’ha modificat l’annex 2 d’aquesta Resolució, pel que fa a l’acreditació del 
requisit:

«7. Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals. Fins que no 
entri en funcionament aquest Registre, caldrà presentar la certificació negativa d’ante-
cedents penals en relació amb els delictes que es relacionen a l’apartat j) de la base 1.1 
de l’annex 1, emesa pel Registre Central d’Antecedents Penals...»

Per tant, en compliment del que s’estableix a la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, 
de Protecció Jurídica del Menor, s’ha adequat la normativa que regeix les convocatòries 
de concurs públic per formar part de la borsa de treball i per tant, aquesta adequació ha 
estat efectiva, en el moment en què s’ha publicat la convocatòria de concurs públic per 
a formar part de la borsa, en concret, un cop publicada, en el DOGC de 14 de gener de 
2016, la Resolució ENS/3081/2015, de 23 de desembre. Cal tenir en consideració que en 
el moment que un substitut és requerit per cobrir una baixa, la incorporació ha de ser 
immediata, per tant els requisits per impartir la docència han d’haver estat acreditats 
prèviament.

Així doncs, el Departament d’Ensenyament ha actualitzat la normativa corresponent 
i en aplicació d’aquesta, ha exigit la certificació negativa d’antecedents penals. Aquest 
certificat és expedit pel Ministerio de Justícia que és l’administració que té la competèn-
cia. El Departament d’Ensenyament una vegada que comprova les dificultats d’obtenció 

Fascicle segon
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de l’esmentat certificat, ha ampliat el termini per presentar-lo i també ha posat a dispo-
sició dels usuaris la possibilitat de presentar la sol·licitud als registres del Departament 
d’Ensenyament per la seva tramesa i facilitar la participació en l’esmentada convocatòria.

Barcelona, 5 d’abril de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les solucions alternatives 
presentades pels sindicats de l’ensenyament per a aplicar la Llei 14/2010, 
dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
314-01582/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19741 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01581/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pròrroga del termini 
perquè les persones que treballen amb infants i adolescents presentin 
el certificat de penals en compliment de la Llei 14/2010, dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència
314-01583/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19741 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01581/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reforçar la 
via telemàtica o establir la concertació de cita prèvia per a poder obtenir 
el certificat de penals en compliment de la Llei 14/2010, dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència
314-01584/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19741 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01581/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la idoneïtat de demanar el 
certificat de penals als docents en el moment d’inscriure’s a les borses de 
treball
314-01585/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19741 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01581/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres fixades en el 
Pla de restitució territorial, annexos I i II, que havia d’executar el Govern de 
l’Estat que resten per fer
314-01644/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19020 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-01644/11 us informo del 
següent:

Us adjunto a l’Annex I, el quadre actualitzat a desembre de 2015, referent a l’estat de 
les obres dels Annexos I i II.

Barcelona, 29 de març 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.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació de la 
contractació de dues avionetes de vigilància i atac del foc
314-01653/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19209 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-01653/11, us informo 
del següent:

D’acord amb la informació que m’aporten els responsables, les avionetes de vigilàn-
cia i atac, a més de la capacitat de vigilància i observació, disposen també de capacitat 
d’extinció d’incendis.

Aquest tipus d’avioneta, en els atacs a incendis mitjançant aigua, disposen d’una 
capacitat extintora tres cops més alta que els helicòpters bombarders, podent portar fins 
a 3.300 litres d’agent extintor, amb possibilitat d’incorporar retardant. És per això que el 
disseny d’extinció en incendis forestals combina recursos aeris d’ala fixa (avionetes de 
vigilància i atac) amb recursos aeris d’ala mòbil (helicòpters bombarders).

Barcelona, 4 d’abril de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sobreexplotació de 
l’aqüífer Carme-Capellades
314-01654/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19418 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-01654/11 us informo del 
següent:

La situació de sobreexplotació de l’Aqüífer Carme - Capellades ja va comportar que 
en el seu moment, per Acord d’11 de desembre de 2006 del Consell d’Administració 
de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), fos aprovat el Pla d’ordenació d’extraccions 
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(POE) de l’aqüífer Carme - Capellades, per tal d’assolir una explotació racional dels re-
cursos.

L’elaboració d’aquest instrument va respondre al fet que l’aqüífer esmentat havia es-
tat declarat sobreexplotat per Acord de 26 de juliol de 2001 del Consell d’Administració 
de l’ACA. El 2 de febrer de 2004 es va constituir igualment la Junta Central d’Usuaris 
de l’aqüífer Carme - Capellades, prèvia aprovació de la seva constitució i dels seus esta-
tus per part del Consell d’Administració de l’ACA de 6 de març de 2003.

En una fase prèvia a tot el que s’ha exposat, l’àmbit territorial de l’aqüífer Carme - 
Capellades, d’aplicació del POE, havia estat delimitat en l’epígraf 5 de l’annex I del De-
cret 328/1988, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals 
en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya. El termini de 
vigència d’aquest POE, fixat inicialment en cinc anys, s’entén prorrogat automàticament 
per successius períodes anuals.

L’any 2015, Aigües Ter Llobregat Concessionària de la Generalitat de Catalunya, 
SA (ATLL CGC SA) ha finalitzat el nou dipòsit d’Òdena, que és el punt final de la por-
tada d’aigua prevista amb aigua de la planta d’Abrera del sistema Ter-Llobregat. Aquest 
dipòsit, a més a més, preveu poder subministrar aigua als municipis d’aquest sector, tant 
des de la planta d’ATLL ubicada a Abrera com de la Llosa del Cavall.

Per aquest motiu, els municipis connectats al sistema Ter Llobregat es beneficien 
de la garantia que ofereix l’abastament en alta d’aquesta xarxa, mentre que la resta de 
municipis que no es connectin veuen millorada la seva garantia a través de la reducció 
equivalent d’extraccions en l’aqüífer.

Barcelona, 29 de març de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme 
per a resoldre la sobreexplotació de l’aqüífer Carme-Capellades
314-01655/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19021 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-01655/11 us informo del 
següent:

Per tal de trobar fonts alternatives d’abastament a la comarca de l’Anoia i garantir el 
subministrament actual i futur de la comarca, el Govern, mitjançant l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA), va desenvolupar el projecte de la portada d’aigua del sistema Ter-Llo-
bregat als municipis que s’abasten d’aigua de l’aqüífer Carme-Capellades.

L’any 2000 es va construir la primera fase, que integrava la connexió entre Masque-
fa i Piera.

El 28 de juny de 2003 es va signar un Conveni de Col·laboració per a la promoció i 
execució d’obres hidràuliques entre l’ACA i el Consell Comarcal de l’Anoia, que tenia 
per objecte la determinació de les condicions en què l’ACA duria a terme l’execució de 
les obres corresponents al «Projecte de nou abastament en alta a la Comarca de l’Ano-
ia 2ª fase. Tram: La Pobla de Claramunt-Igualada (Anoia), abastament a Capellades i 
abastament a Òdena».

El 4 de maig de 2007, l’ACA, Aigües Ter-Llobregat (ATLL), el Departament de 
Medi Ambient i Habitatge, el Consell Comarcal de l’Anoia i diversos Ajuntaments de la 
comarca van signar un nou Conveni de col·laboració complementari de l’anterior essent 
el seu objecte l’establiment d’un marc bàsic de col·laboració per a l’execució de les obres 
corresponents al «Projecte de nou abastament en alta a la Comarca de l’Anoia 2ª fase. 
Tram: La Pobla de Claramunt-Igualada (Anoia)» i «abastament a Òdena», i per a la pro-
moció i l’execució de les actuacions necessàries per pal·liar els dèficits dels recursos hí-
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drics en l’àmbit de l’aqüífer Carme-Capellades, consistent en la reducció de les extrac-
cions que seran substituïdes per aigua provinent del sistema Ter-Llobregat.

L’any 2009, ATLL va finalitzar la connexió des de l’artèria principal que va de Piera 
a la Pobla de Claramunt fins a Igualada. Aquesta obra incloïa tota la conducció i l’esta-
ció de bombament a Vilanova del Camí.

L’any 2015, Aigües Ter Llobregat Concessionària de la Generalitat de Catalunya, 
SA (ATLL CGC SA) ha finalitzat el nou dipòsit d’Òdena, que és el punt final de la por-
tada d’aigua prevista amb aigua de la planta d’Abrera del sistema Ter Llobregat. Aquest 
dipòsit, a més a més, preveu poder subministrar aigua als municipis d’aquest sector, tant 
des de la planta d’ATLL ubicada a Abrera com de l’embassament de la Llosa del Cavall.

Els municipis connectats al sistema Ter-Llobregat es beneficien de la garantia que 
ofereix l’abastament en alta d’aquesta xarxa, mentre que la resta de municipis que no es 
connectin veuen millorada la seva garantia a través de la reducció equivalent d’extrac-
cions en l’aqüífer.

Barcelona, 29 de març de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per 
a resoldre la sobreexplotació de l’aqüífer Carme-Capellades
314-01656/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19022 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-01656/11 us informo del 
següent:

El nou dipòsit d’Òdena preveu poder subministrar aigua a aquests municipis, tant 
des de la planta d’ATLL ubicada a Abrera, com des de l’embassament de la Llosa del 
Cavall.

El Govern, mitjançant l’Agència Catalana de l’Aigua, té previst activar la posada en 
marxa de la xarxa de la Llosa del Cavall i l’arribada de la seva aigua al dipòsit d’Òdena 
per tal de millorar, tal i com està previst, la garantia de tot l’abastament actual que de-
pèn de l’aigua subterrània procedent d’aquest aqüífer.

La xarxa de la Llosa del Cavall també permetrà connexions d’altres municipis de la 
comarca de l’Anoia, alguns dels quals veuran resolts els problemes d’escassetat i/o qua-
litat que els afecten. Els municipis connectats al sistema Ter-Llobregat es beneficiaran 
de la garantia que ofereix l’abastament en alta d’aquesta xarxa, mentre que la resta de 
municipis que no es connectin veuen millorada la seva garantia a través de la reducció 
equivalent d’extraccions en l’aqüífer.

En aquest sentit, és important recordar que són els propis municipis els que han de 
sol·licitar la connexió al sistema, ja que es tracta d’una connexió voluntària.

Barcelona, 29 de març de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el conveni pel qual forces 
de seguretat israelianes poden actuar a l’aeroport de Barcelona - el Prat
314-01680/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19210 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-01680/11, us informo 
del següent:

D’acord amb la informació que m’aporten els responsables, les mesures de seguretat 
que s’apliquen als aeroports són les adoptades per la Unió Europea en els reglaments en 
matèria de seguretat per a l’aviació civil, de compliment obligat en tots els Estats mem-
bres.

La competència en matèria de seguretat aeroportuària correspon al Ministeri de 
l’Interior. La llei estatal 21/2003, de 7 de juliol, de Seguretat Aèria ordenava l’aprovació 
del Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil, al qual correspon establir 
les mesures i els procediments necessaris per garantir l’aplicació efectiva de les normes 
de seguretat de l’aviació civil en els aeroports, aeròdroms i instal·lacions de navegació 
aèria i la prevenció d’actes il·lícits contra les activitats aeronàutiques.

El Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil va ser aprovat mitjan-
çant acord del Consell de Ministres de 5 de maig de 2006.

Barcelona, 4 d’abril de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals una 
regidora de Terrassa en Comú fou retinguda i interrogada per les forces de 
seguretat israelianes a l’aeroport de Barcelona - el Prat
314-01681/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19211 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-01681/11, us informo 
del següent:

D’acord amb la informació que m’aporten els responsables, correspon al Programa 
Nacional de Seguridad para la Aviación Civil, aprovat mitjançant acord del Consell de 
Ministres de 5 de maig de 2006, establir les mesures i els procediments necessaris per 
garantir l’aplicació efectiva de les normes de seguretat de l’aviació civil en els aeroports, 
aeròdroms i instal·lacions de navegació aèria i la prevenció d’actes il·lícits contra les ac-
tivitats aeronàutiques.

Les companyies de transport aeri estan obligades a l’aplicació de les normes contin-
gudes en aquest programa. Qualsevol persona que viatgi amb elles signa un document 
conforme el qual autoritza sotmetre’s a les mesures de seguretat de la companyia, per 
evitar qualsevol tipus de perill que comprometi la seguretat dels passatgers, la tripulació 
i el propi vol.

La companyia aèria lliura un document en el qual s’explica que, d’acord amb el pro-
tocol de seguretat de la companyia aèria, és necessari que el passatger i l’equipatge pas-
sin un procés de seguretat addicional. L’elecció d’acceptar aquests procediments queda 
a la consideració de l’usuari, però en aquest document s’adverteix que no serà admès en 
el vol si es decideix no passar aquests controls.
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Aquest procés es realitza en la zona restringida de seguretat, on està present la 
Guàrdia Civil.

Barcelona, 4 d’abril de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords dels Mossos 
d’Esquadra amb les forces de seguretat israelianes perquè aquestes actuïn 
a l’aeroport de Barcelona - el Prat
314-01682/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19212 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-01682/11, us informo 
del següent:

D’acord amb la informació que m’aporten els responsables, les mesures de seguretat 
que s’apliquen als aeroports són les adoptades per la Unió Europea mitjançant la publi-
cació dels reglaments en matèria de seguretat per a l’aviació civil, de compliment obli-
gat en tots els Estats membres. Aquests reglaments s’inclouen en la normativa nacional 
en el Programa Nacional de Seguretat, aprovat pel Comitè Nacional de Seguretat de 
l’Aviació Civil, que és l’òrgan col·legiat interministerial de l’Administració General de 
l’Estat responsable de prestar el suport requerit per l’autoritat competent, tal com s’esta-
bleix en el Reial Decret 550/2006, de 5 de maig de 2006.

La competència en matèria de seguretat aeroportuària correspon al Ministeri de 
l’Interior i l’aplicació efectiva de la normativa de seguretat es realitza a través de proce-
diments que estan coordinats conjuntament amb les forces i els cossos de seguretat de 
l’Estat, els quals supervisen l’esmentada aplicació operativa als aeroports i en els con-
trols de seguretat en particular.

Barcelona, 4 d’abril de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vulneració dels drets 
dels ciutadans per part de les forces de seguretat israelianes que actuen a 
l’aeroport de Barcelona - el Prat
314-01683/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-01683/11, us informo 
del següent:

D’acord amb la informació que m’aporten els responsables, la Policia de la Generali-
tat - Mossos d’Esquadra no ha tingut coneixement de situacions de vulneració dels drets 
dels ciutadans i ciutadanes catalanes a l’Aeroport de Barcelona per part dels cossos de 
seguretat israelians.

Barcelona, 4 d’abril de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les àrees bàsiques 
policials dels Mossos d’Esquadra
314-01690/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19214 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-01690/11, us informo 
del següent:

D’acord amb la informació que m’aporten els responsables, el nombre d’àrees bà-
siques policials (ABP) que hi ha a Catalunya són 59. L’àrea bàsica policial és la unitat 
mínima, geogràfica i poblacional, dotada d’uns serveis bàsics per a l’atenció primària 
de les demandes de prevenció, seguretat ciutadana, control del trànsit i investigació de 
primer nivell.

El servei bàsic es compon, d’una banda, d’una comissaria principal de la Policia de 
la Generalitat - Mossos d’Esquadra i d’altres comissaries desconcentrades que reque-
reixin les necessitats i l’extensió de l’àrea i, de l’altra, dels cossos de policia local que hi 
hagi al territori, coordinats per les juntes locals corresponents.

La distribució de les ABP per províncies és la següent:
– Barcelona: 35 ABP, corresponents a les regions policials Metropolitana Nord, Me-

tropolitana Sud, Metropolitana Barcelona i Central (excepte l’ABP Solsonès).
– Girona: 10 ABP, corresponents a la regió policial Girona, més l’ABP Cerdanya.
– Tarragona: 7 ABP, corresponents a les regions policials Camp de Tarragona i Ter-

res de l’Ebre.
– Lleida: 7 ABP, corresponents a les regions policials Ponent, Pirineu Occidental 

(excepte l’ABP Cerdanya), més l’ABP Solsonès.
Pel que fa als efectius de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra a Catalu-

nya, a data 31 de gener de 2016, el nombre total era de 16.869. La seva distribució per 
províncies és la següent:

– Barcelona: 9.208 efectius.
– Girona: 1.866 efectius.
– Lleida: 1.447 efectius.
– Tarragona: 1.910 efectius.
El nombre d’efectius destinats a serveis centrals, que completa aquestes dades, són 

2.438.
Amb relació a l’existència d’un mapa amb les ubicacions de les ABP distribuïdes per 

províncies, dir que l’article 18 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de 
seguretat pública de Catalunya, estableix que el mapa policial organitza el territori de 
Catalunya en àrees bàsiques policials i en regions policials.

El territori de Catalunya s’articula, a l’efecte de la implantació del cos de Mossos 
d’Esquadra, en les regions policials de Girona, Ponent, Pirineu Occidental, Central, 
Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre, Metropolitana Nord, Metropolitana Sud i Me-
tropolitana Barcelona.

Les regions policials s’organitzen territorialment en les àrees bàsiques policials que 
comprenen els municipis que es detallen a l’annex del Decret 243/2007, de 6 de novem-
bre, d’estructura del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.

La còpia del mapa policial de Catalunya, d’acord amb aquesta distribució, s’adjunta 
com a annex.

Quant a la previsió de convocar, enguany, noves places de Mossos d’Esquadra, en la 
sessió informativa que va tenir lloc l’11 de febrer de 2016 davant la Comissió d’Interior 
del Parlament de Catalunya, sobre els objectius i les actuacions del Departament d’Inte-
rior, el conseller va manifestar que en la futura oferta pública d’ocupació es convocaria 
una nova promoció de places per al cos de Mossos. Encara no s’ha concretat el nombre 
de places ni la data prevista.

Finalment, pel que fa a l’existència d’algun estudi sobre la necessitat o dèficit d’efec-
tius dels Mossos d’Esquadra a Catalunya, assenyalar que la Junta de Seguretat de Cata-
lunya tinguda el 17 de setembre de 2006 va aprovar el nombre de 18.267 efectius per a 
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la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra. El nombre actual, com s’ha esmentat 
anteriorment, és de 16.869.

Barcelona, 4 d’abril de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els parcs de bombers
314-01691/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-01691/11, us informo 
del següent:

D’acord amb la informació que m’aporten els responsables, el nombre de parcs de 
bombers que hi ha a Catalunya són 149: 73 parcs de bombers funcionaris i 76 parcs  
de bombers voluntaris. La distribució per províncies és la següent: 

Província
Parcs 

funcionaris
Parcs 

voluntaris
Total  

parcs

Barcelona 30 24 54

Girona 19 12 31

Lleida 9 29 38

Tarragona 15 11 26

Pel que fa als efectius, a data 31 de desembre de 2015, el nombre de bombers funcio-
naris era de 2.402 i el de bombers voluntaris de 2.203. La seva distribució per provín-
cies és la següent: 

Província
Bombers 

funcionaris
Bombers

voluntaris
Total 

bombers

Barcelona 1.125 846 1.971

Girona 473 262 735

Lleida 330 801 1.131

Tarragona 474 294 768

Amb relació a l’existència d’un mapa amb les ubicacions dels parcs de bombers dis-
tribuïts per províncies, actualment no se’n disposa de cap en aquest sentit. Tal com es-
pecifica el Decret 243/2007, de 6 de novembre, d’estructura del Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació «el territori de Catalunya s’articula, als efectes 
de la implantació del cos de bombers de la Generalitat, en les regions d’emergències se-
güents: Centre, Girona, Lleida, Tarragona, les Terres de l’Ebre, Metropolitana Nord i 
Metropolitana Sud». Així, els mapes de què es disposa mostren la ubicació dels parcs 
de bombers en la seva distribució per cada una de les regions d’emergències, àmbit ter-
ritorial propi del cos de bombers. Les còpies dels mapes, d’acord amb aquesta distribu-
ció, s’adjunten com a annex.

Quant a la previsió de convocar, enguany, noves places de bombers, el passat 15 de 
gener de 2016 es va publicar la convocatòria del procés selectiu per a l’accés a la catego-
ria de bomber/a de l’escala bàsica (grup C, subgrup C2) del cos de Bombers de la Gene-
ralitat. El nombre de places convocades va ser de 153.

Finalment, pel que fa a l’existència d’algun estudi sobre la necessitat o dèficit d’efec-
tius de bombers a Catalunya, assenyalar que s’està elaborant un pla estratègic per de-
terminar l’abast de les necessitats de recursos personals i de recursos materials del 
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Bombers de la Generalitat. La distribució de recursos que s’estableixi es basarà en l’or-
ganització territorial pròpia dels bombers (regions d’emergències i parcs de bombers).

Barcelona, 4 d’abril de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’efectius de la 
policia local
314-01695/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19216 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-01695/11, us informo 
del següent:

D’acord amb la informació que m’aporten els responsables, la Direcció Gene-
ral d’Administració de Seguretat del Departament d’Interior recull i aporta a l’Institut 
d’Estadística de Catalunya (Idescat) les dades d’efectius de les policies locals. Conse-
güentment, la informació sol·licitada es troba publicada a la web de l’Idescat: http://
www.idescat.cat/.

Així, el total d’efectius de policies locals a Catalunya, l’any 2014, era de 10.631. La 
seva distribució per municipis s’especifica en el document annex.

Barcelona, 4 d’abril de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del deute pendent 
de pagar als agricultors, els ramaders, les cooperatives i les entitats del 
sector del 2011
314-01704/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19252 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-01704/11, 314-
01705/11, 314-01706/11, 314-01707/11, 314-01708/11 i 314-01709/11 us informo del se-
güent:

En relació als pagaments dels ajuts als agricultors i ramaders responsabilitat de la 
Direcció General de Desenvolupament Rural, no s’acumula cap retard en el pagament 
de les diferents convocatòries.

Respecte a la convocatòria 2015:

– Pagaments ajuts directes agrícoles i ramaders (1r pilar PAC)
Pel que fa referència als ajuts directes de les sol·licituds incloses a la DUN2015, s’ha 

realitzat el pagament del 95% del pagament base, el pagament verd i el pagament a jo-
ves. Del sector ramader s’han iniciat els pagaments dels ajuts directes amb el 95% dels 
ajuts associats de boví de llet i als ramaders de boví de llet amb drets especials.

Per la resta d’ajuts directes no pagats a data d’avui, està previst realitzar-los abans 
del 30 de juny de 2016, d’acord amb l’article 22.1 de l’Ordre AAM 97/2015, de 20 
d’abril, per la qual s’estableix el procediment per a la tramitació a partir del 2015 dels 

http://www.idescat.cat/
http://www.idescat.cat/
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pagaments directes a l’agricultura i la ramaderia i altres règims d’ajuts, així com sobre 
la gestió i control d’aquests pagaments, i es convoquen els corresponents a 2015.

Els pagaments efectuats fins ara han suposat més 210.000.000 d’euros dels 
250.000.000 d’euros previstos per aquests ajuts.

Així doncs, respecte als ajuts directes, el DARP no acumula cap retard en el paga-
ment de les diferents convocatòries.

– Pagaments ajuts del Contracte Global d’Explotació (CGE) del PDR (2n pilar PAC)
Pel que es refereix als ajuts associats al Contracte Global d’Explotació (CGE), que 

s’emmarquen dins el PDR de Catalunya, en primer lloc, cal senyalar que el DARP no 
acumula cap retard en el pagament de les diferents convocatòries.

En el marc del CGE es convoquen tant els ajuts agroambientals, els ajuts a les zones 
amb limitacions naturals (antigues indemnitzacions compensatòries) i l’agricultura eco-
lògica, com els ajuts dirigits a ajudar l’execució d’inversions en matèria de millora de la 
competitivitat, de mitigació i adaptació al canvi climàtic i la diversificació econòmica, 
així com la primera instal·lació de joves agricultors.

Els pagaments dels ajuts de la convocatòria 2015, tal com determinen les bases re-
guladores d’aquests ajuts, es faran efectius entre l’anualitat 2015 i l’anualitat 2018. Cal 
tenir en compte que entre els projectes finançats per les mesures del CGE hi ha inver-
sions i/o actuacions que s’han de realitzar en un termini coherent i adequat per a la 
concessió de permisos i contractació d’obres o proveïdors, i habitualment s’allarga més 
enllà d’un any pressupostari, també en el cas de l’ajut a la primera instal·lació de joves 
agricultors/es l’import s’ha d’abonar en almenys dos trams en el període de certificació i 
comprovació del Pla empresarial, motiu que fa que es prevegi un primer pagament d’a-
quest ajuts al 2016 i un segon pagament al 2018. Així, els ajuts de la convocatòria 2015 
que estaven inicialment previstos de pagar en l’anualitat 2015, corresponents a deter-
minades mesures agroambientals, es varen efectuar en termini establert i per tant no hi 
ha cap retard en els pagaments. Per últim, especificar que ja s’han iniciat els pagaments 
relatius a l’anualitat 2016 de la convocatòria de CGE 2015, tal com especificava el pres-
supost d’aquesta convocatòria.

Finalment cal esmentar, que el pagament de determinades línies d’ajut d’algunes 
convocatòries anteriors s’han vist afectades per retards. Aquests retards han estat pro-
vocats per la manca dels fons de la part del Magrama. Així, el DARP en diverses oca-
sions, ha hagut d’avançar el pressupost en que hi participa el Ministeri per tal que els 
agricultors no es veiessin tant afectats.

Respecte a la convocatòria 2016:
L’1 de febrer 2016 s’han iniciat les sol·licituds d’ajuts mitjançant la DUN.

Barcelona, 4 d’abril de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del deute pendent 
de pagar als agricultors, els ramaders, les cooperatives i les entitats del 
sector del 2012
314-01705/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19252 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01704/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del deute pendent 
de pagar als agricultors, els ramaders, les cooperatives i les entitats del 
sector del 2013
314-01706/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19252 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01704/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del deute pendent 
de pagar als agricultors, els ramaders, les cooperatives i les entitats del 
sector del 2014
314-01707/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19252 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01704/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del deute pendent 
de pagar als agricultors, els ramaders, les cooperatives i les entitats del 
sector del 2015
314-01708/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19252 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01704/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del deute pendent 
de pagar als agricultors, els ramaders, les cooperatives i les entitats del 
sector del 2016
314-01709/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19252 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-01704/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’aprovar un 
pla general de seguretat per als anys 2016 i 2017
314-01730/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-01730/11, us informo 
del següent:

D’acord amb la informació que m’aporten els responsables, el Govern té previst 
aprovar un nou Pla general de seguretat de Catalunya per als anys 2016-2019, d’acord 
amb l’article 98.1 de la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i ad-
ministratives, que modifica l’article 15 de la Llei 4/2003, en relació amb la vigència del 
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Pla, que passa a ser quadriennal. L’aprovació està prevista per al segon trimestre d’a-
quest any.

Les seves característiques, tot i que encara en fase de definició, estaran organitzades 
en 4 eixos que agrupen els objectius estratègics i que representen la finalitat més global:

– L’eix servei a la ciutadania és l’eix central al qual s’orienten tots els esforços, 
subratllant el compromís amb la seguretat de les persones com un dels objectius del 
Govern.

– L’eix planificació agrupa tots els objectius que es proposen incidir sobre els recur-
sos organitzatius, humans o materials.

– L’eix coordinació inclou tant el treball de coordinació que el Govern porta a terme 
per manament legal, com el treball relacional amb els diferents actors de la seguretat.

– L’eix formació i recerca inclou els objectius estratègics relacionats tant amb la for-
mació dels professionals i cossos de seguretat, i la recerca en els àmbits de la seguretat i 
les emergències, com amb l’acostament del coneixement de la seguretat a la ciutadania.

Pel que fa als objectius estratègics, expressen de forma general les línies o finalitats 
més importants a què s’orienta el treball de les diferents unitats i ordenen els programes 
i actuacions concretes. Aquests objectius es concreten en accions específiques.

Barcelona, 4 d’abril de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de recuperar el 
nivell de taxació del joc i de modificar la Llei 6/2014, de modificació de la 
Llei 2/1989, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en 
matèria de tributació, comerç i joc
314-01762/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19326 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-01762/11 us informo del 
següent:

En primer lloc, quant a la «recuperació del nivell de taxació del joc» a què fa es-
ment la pregunta parlamentària, hem de fer avinent que la modificació que se n’ha fet en 
l’article 17 de 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 tribu-
tació, comerç i joc, no és d’aplicació immediata sinó que d’acord amb la seva disposició 
final es preveu que la seva implantació efectiva serà «a partir del dia que s’iniciïn les 
activitats de joc i apostes en el primer casino situat en el centre recreatiu turístic de Vi-
la-seca i Salou». Per tant, a data d’avui, la tributació de l’activitat de joc en els casinos és 
la que resulta de la redacció vigent de l’art. 33 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de 
mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro.

I pel que fa a la modificació de la Llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de fe-
brer, sobre centres recreatius turístics, actualment s’està en una fase de replantejament 
de l’orientació dels centres recreatius turístics i fruït d’aquest replantejament, el govern 
determinarà en un futur el seu posicionament en relació a la normativa en matèria de joc.

Barcelona, 5 d’abril de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
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Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de mossos 
d’esquadra de les àrees bàsiques policials del 2010 ençà
314-01770/11 a 314-01828/11

RESPOSTA CONJUNTA DEL GOVERN

Reg. 19218 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-01770/11, conjuntament 
amb les números de tramitació 314-01771/11 a 314-01828/11, us informo del següent:

D’acord amb la informació que m’aporten els responsables, la plantilla d’agents de 
Mossos d’Esquadra de les àrees bàsiques policials a què fan referència les preguntes, en 
el període 2010-2015, s’especifica en el document annex.

Barcelona, 4 d’abril de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

N. de la r.: 

– La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

– La resposta a la pregunta NT 314-01770/11 respon conjuntament, també, les pregun-
tes següents: 314-01771/11, 314-01772/11, 314-01773/11, 314-01774/11, 314-01775/11, 
314-01776/11, 314-01777/11, 314-01778/11, 314-01779/11, 314-01780/11, 314-01781/11, 
314-01782/11, 314-01783/11, 314-01784/11, 314-01785/11, 314-01786/11, 314-01787/11, 
314-01788/11, 314-01789/11, 314-01790/11, 314-01791/11, 314-01792/11, 314-01793/11, 
314-01794/11, 314-01795/11, 314-01796/11, 314-01797/11, 314-01798/11, 314-01799/11, 
314-01800/11, 314-01801/11, 314-01802/11, 314-01803/11, 314-01804/11, 314-01805/11, 
314-01806/11, 314-01807/11, 314-01808/11, 314-01809/11, 314-01810/11, 314-01811/11, 
314-01812/11, 314-01813/11, 314-01814/11, 314-01815/11, 314-01816/11, 314-01817/11, 
314-01818/11, 314-01819/11, 314-01820/11, 314-01821/11, 314-01822/11, 314-01823/11, 
314-01824/11, 314-01825/11, 314-01826/11, 314-01827/11, 314-01828/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents dels 
Mossos d’Esquadra destinats a vigilar infraestructures
314-01829/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19219 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-01829/11, us informo 
del següent:

D’acord amb la informació que m’aporten els responsables, la vigilància d’infraes-
tructures forma part de la tasca que correspon a tots els agents de la Policia de la Gene-
ralitat - Mossos d’Esquadra.

L’actual nivell d’alerta antiterrorista ha comportat un important augment de la vigi-
lància i prevenció en espais de gran concentració de persones, en infraestructures críti-
ques i estratègiques, en instal·lacions de transports terrestres, marítims i aeris. Aquestes 
mesures de seguretat i d’autoprotecció, i les accions especifiques que es duen a terme, 
afecten a tots els mossos d’esquadra.

Barcelona, 4 d’abril de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades 
amb relació als delictes contra la propietat intel·lectual de l’agost del 2015 
ençà
314-01830/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19220 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-01830/11, us informo 
del següent:

D’acord amb la informació que m’aporten els responsables, la Policia de la Genera-
litat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) actua en base a les seves competències i a les seves 
funcions de fer complir la llei i, en aquest sentit, dóna continuïtat a les accions preven-
tives i a les gestions d’investigació del tipus delictiu a què fa referència la pregunta; a 
més, es coordina amb altres cossos policials i col·labora amb les administracions locals 
en la seva prevenció, detecció i abordatge.

Com a mesura concreta, operativament, les accions per combatre aquesta tipologia 
delictiva (com el fenomen del top manta) es realitzen durant tot l’any i s’intensifiquen 
durant l’activació dels Programes Operatius Estacionals de Seguretat que porta a terme 
la PG-ME en el període de nadal i en el d’estiu, períodes en què el nombre de fets pot 
augmentar.

A banda dels programes específics, l’activitat policial en aquest àmbit pot compta-
bilitzar-se en les hores dedicades a la realització dels serveis planificats relacionats amb 
aquests tipus de fets i que consisteixen bàsicament en vigilàncies, controls i patrullatges 
en vehicle o a peu. En concret, en el 2015 es van realitzar un total de 5.302 hores dedi-
cades al dispositiu Top Manta i es van detenir 11 persones per delictes contra la propie-
tat intel·lectual.

Aquest fenomen delictiu requereix una actuació transversal de tots els actors i aques-
ta és la línia en què treballa i continuarà treballant la PG-ME. La col·laboració i la coor-
dinació amb al resta de cossos de seguretat és essencial per combatre’l.

Més mesures específiques són les dutes a terme a la ciutat de Barcelona, ja que ter-
ritorialment s’hi localitzen el 70% d’aquests fets del total de Catalunya. A més dels 
dispositius específics duts a terme com en altres municipis, a Barcelona es va reunir 
la Mesa de Coordinació Operativa de Barcelona, el dia 1 de setembre de 2015, amb la 
representació de la PG-ME, la Guàrdia Urbana (GUB) i la Policia Portuària, per coor-
dinar diferents actuacions de suport al cos de Policia Portuària en les zones de la seva 
competència.

Per últim, cal assenyalar que el 6 de novembre del 2015 es va celebrar la reunió en-
tre el Comissionat de Seguretat de la GUB, els representants del Port de Barcelona i la 
Direcció General de la Policia, en la qual es va acordar desenvolupar una acció conjunta 
dels tres cossos policials per tal d’eradicar la venda il·lícita en la zona portuària i les se-
ves rodalies, on aquesta activitat era especialment intensa.

Barcelona, 4 d’abril de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior
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Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els 
ajuntaments, els consells comarcals i les diputacions
314-01831/11 a 314-01876/11

RESPOSTA CONJUNTA DEL GOVERN

Reg. 19322 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 respostes a les preguntes parlamentàries de la 314-01831/11 a la 
314-01876/11 us informo del següent:

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

L’impacte de la crisi financera, juntament amb l’infrafinançament al qual està sot-
mesa la Generalitat de Catalunya i les conseqüències del fet que el gran gruix dels 
nostres impostos siguin recaptats pel Govern central, han impedit que la Generalitat 
pogués accedir als mercats financers, i s’ha vist obligada a recórrer als mecanismes ex-
traordinaris de liquiditat que ha posat en funcionament el Govern central. Cal recordar 
que aquests mecanismes de liquiditat són préstecs que el Govern de la Generalitat ha de 
retornar amb el pagament dels interessos corresponents.

Les decisions de la Generalitat de Catalunya en matèria financera estan subjectes als 
condicionants de finançament imposats per l’adhesió d’aquesta Administració als me-
canismes extraordinaris de suport a la liquiditat de les Comunitats autònomes, els quals 
determinen expressament les finalitats a què ha de ser aplicada la liquiditat atorgada.

Alhora, el marge d’actuació tresorera de la Generalitat de Catalunya està limitat 
de manera fonamental, entre d’altres, per les exigències establertes en la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, la qual ator-
ga prioritat absoluta al pagament dels interessos del deute públic, i imposa l’assumpció 
d’objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic, així com el compliment dels 
períodes mitjans de pagament als proveïdors. La prelació marcada per la normativa es-
tatal és la següent:

1. Interessos i capital de deute públic.
2. Capítol 1.
3. Altres obligacions tributàries i sentències judicials.
4. Proveïdors de capítol 2 i 6 i convenis de col·laboració d’acord amb l’ordre de pre-

lació del FLA:
– 4.1. Contractes en general.
– 4.2. Lloguers i assegurances.
– 4.3. Concerts educatius, socials i sanitaris.
– 4.4. Convenis de col·laboració (farmàcies, col·legi d’advocats i altres).
– 4.5. Resta que computen en càlcul del període mig de pagament.
5. Transferències a associacions i institucions sense finalitat de lucre i ajuts directes 

a famílies en l’àmbit de la dependència.
6. Subvencions, transferències i altres amb entitats locals i universitats no nomina-

tiva.
7. Resta de pagaments.
D’altra banda, la Comissió Delegada del Govern d’Assumptes Econòmics del passat 

20 de novembre imposa a Catalunya unes condicions diferenciades d’altres comunitats 
Autònomes per rebre el FLA extraordinari. En l’acord d’aquesta Comissió s’estableixen 
quins seran els pagaments a realitzar que corresponen a la llista inclosa a l’Annex I cor-
responents a serveis públics fonamentals i a l’Annex II que inclou una relació d’altres 
serveis públics prioritaris.

Així mateix, aquesta ordre estableix que els recursos mensuals assignats a la Comu-
nitat Autònoma de Catalunya en concepte de recursos del sistema de finançament sub-
jectes a liquidació, es destinaran prioritàriament als serveis públics previstos en l’annex 
I i II d’aquest acord.
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La imposició de les esmentades exigències des del Govern central té, doncs, inci-
dència absoluta sobre la situació actual d’insuficiència de recursos financers de la Ge-
neralitat.

En el marc d’aquesta situació, el Govern de la Generalitat ha donat suport en tot mo-
ment als ens locals, atenent de manera prioritària aquells consistoris que s’han trobat en 
una situació financera difícil.

S’adjunten en annex les dades de les obligacions reconegudes pendent de pagament 
desglossades per ajuntaments, consells comarcals i diputacions. Aquestes dades són 
susceptibles de variació en funció dels moviments que es van realitzant a Tresoreria, es-
pecialment als corresponents al tancament de març.

Barcelona, 6 d’abril de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

N. de la r.: 

– La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

– La resposta a la pregunta NT 314-01831/11 respon conjuntament, també, les pregun-
tes següents: 314-01832/11, 314-01833/11, 314-01834/11, 314-01835/11, 314-01836/11, 
314-01837/11, 314-01838/11, 314-01839/11, 314-01840/11, 314-01841/11, 314-01842/11, 
314-01843/11, 314-01844/11, 314-01845/11, 314-01846/11, 314-01847/11, 314-01848/11, 
314-01849/11, 314-01850/11, 314-01851/11, 314-01852/11, 314-01853/11, 314-01854/11, 
314-01855/11, 314-01856/11, 314-01857/11, 314-01858/11, 314-01859/11, 314-01860/11, 
314-01861/11, 314-01862/11, 314-01863/11, 314-01864/11, 314-01865/11, 314-01866/11, 
314-01867/11, 314-01868/11, 314-01869/11, 314-01870/11, 314-01871/11, 314-01872/11, 
314-01873/11, 314-01874/11, 314-01875/11, 314-01876/11.

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els 
ajuntaments, els consells comarcals i les diputacions en l’àmbit de les 
polítiques socials
314-01919/11 a 314-01964/11

RESPOSTA CONJUNTA DEL GOVERN

Reg. 19248 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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-
01919/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-01920/11, 314-01921/11, 
314-01922/11, 314-01923/11, 314-01924/11, 314-01925/11, 314-01926/11, 314-01927/11, 
314-01928/11, 314-01929/11, 314-01930/11, 314-01931/11, 314-01932/11, 314-01933/11, 
314-01934/11, 314-01935/11, 314-01936/11, 314-01937/11, 314-01938/11, 314-01939/11, 
314-01940/11, 314-01941/11, 314-01942/11, 314-01943/11, 314-01944/11, 314-01945/11, 
314-01946/11, 314-01947/11, 314-01948/11, 314-01949/11, 314-01950/11, 314-01951/11, 
314-01952/11, 314-01953/11, 314-01954/11, 314-01955/11, 314-01956/11, 314-01957/11, 
314-01958/11, 314-01959/11, 314-01960/11, 314-01961/11, 314-01962/11, 314-01963/11 i 
314-01964/11.

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.
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Així, us informo que podeu consultar la informació sol·licitada a la documentació 
annexa a aquesta resposta.

Barcelona, 6 d’abril 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 Parlament.

– La resposta a la pregunta NT 314-011919/11 respon conjuntament, també, les pregun-
tes següents: 314-01920/11, 314-01921/11, 314-01922/11, 314-01923/11, 314-01924/11, 
314-01925/11, 314-01926/11, 314-01927/11, 314-01928/11, 314-01929/11, 314-01930/11, 
314-01931/11, 314-01932/11, 314-01933/11, 314-01934/11, 314-01935/11, 314-01936/11, 
314-01937/11, 314-01938/11, 314-01939/11, 314-01940/11, 314-01941/11, 314-01942/11, 
314-01943/11, 314-01944/11, 314-01945/11, 314-01946/11, 314-01947/11, 314-01948/11, 
314-01949/11, 314-01950/11, 314-01951/11, 314-01952/11, 314-01953/11, 314-01954/11, 
314-01955/11, 314-01956/11, 314-01957/11, 314-01958/11, 314-01959/11, 314-01960/11, 
314-01961/11, 314-01962/11, 314-01963/11 i 314-01964/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els 
ajuntaments per l’aplicació del Pla únic d’obres i serveis
314-01965/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19728 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-01965/11 us informo del 
següent:

L’impacte de la crisi financera, juntament amb l’infrafinançament al qual està sot-
mesa la Generalitat de Catalunya i les conseqüències del fet que el gran gruix dels 
nostres impostos siguin recaptats pel Govern central, han impedit que la Generalitat 
pogués accedir als mercats financers, i s’ha vist obligada a recórrer als mecanismes ex-
traordinaris de liquiditat que ha posat en funcionament el Govern central. Cal recordar 
que aquests mecanismes de liquiditat són préstecs que el Govern de la Generalitat ha de 
retornar amb el pagament dels interessos corresponents.

Les decisions de la Generalitat de Catalunya en matèria financera estan subjectes als 
condicionants de finançament imposats per l’adhesió d’aquesta Administració als me-
canismes extraordinaris de suport a la liquiditat de les Comunitats autònomes, els quals 
determinen expressament les finalitats a què ha de ser aplicada la liquiditat atorgada.

Alhora, el marge d’actuació tresorera de la Generalitat de Catalunya està limitat 
de manera fonamental, entre d’altres, per les exigències establertes en la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, la qual ator-
ga prioritat absoluta al pagament dels interessos del deute públic, i imposa l’assumpció 
d’objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic, així com el compliment dels 
períodes mitjans de pagament als proveïdors. La prelació marcada per la normativa es-
tatal és la següent:

1. Interessos i capital de deute públic.
2. Capítol 1.
3. Altres obligacions tributàries i sentències judicials.
4. Proveïdors de capítol 2 i 6 i convenis de col·laboració d’acord amb l’ordre de pre-

lació del FLA:
– 4.1. Contractes en general.
– 4.2. Lloguers i assegurances.
– 4.3. Concerts educatius, socials i sanitaris.
– 4.4. Convenis de col·laboració (farmàcies, col·legi d’advocats i altres).
– 4.5. Resta que computen en càlcul del període mig de pagament.
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5. Transferències a associacions i institucions sense finalitat de lucre i ajuts directes 
a famílies en l’àmbit de la dependència.

6. Subvencions, transferències i altres amb entitats locals i universitats no nomina-
tiva.

7. Resta de pagaments.
D’altra banda, la Comissió Delegada del Govern d’Assumptes Econòmics del passat 

20 de novembre imposa a Catalunya unes condicions diferenciades d’altres comunitats 
Autònomes per rebre el FLA extraordinari. En l’acord d’aquesta Comissió s’estableixen 
quins seran els pagaments a realitzar que corresponen a la llista inclosa a l’Annex I cor-
responents a serveis públics fonamentals i a l’Annex II que inclou una relació d’altres 
serveis públics prioritaris.

Així mateix, aquesta ordre estableix que els recursos mensuals assignats a la Comu-
nitat Autònoma de Catalunya en concepte de recursos del sistema de finançament sub-
jectes a liquidació, es destinaran prioritàriament als serveis públics previstos en l’annex 
I i II d’aquest acord.

La imposició de les esmentades exigències des del Govern central té, doncs, inci-
dència absoluta sobre la situació actual d’insuficiència de recursos financers de la Ge-
neralitat.

En el marc d’aquesta situació, el Govern de la Generalitat ha donat suport en tot mo-
ment als ens locals, atenent de manera prioritària aquells consistoris que s’han trobat en 
una situació financera difícil.

Pel que fa al deute corresponent al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PU-
OSC) amb els municipis de Catalunya, a l’annex que s’adjunta amb aquesta pregunta 
parlamentària, es poden consultar els imports corresponents al deute pendent de Treso-
reria desglossats per municipi i any a 15 de març de 2016.

Cal fer esment al fet que en l’actualitat la Generalitat no té cap deute anterior al 2013 
amb els ajuntaments catalans corresponent al PUOSC. En el llistat també s’incorporen 
les Entitats Municipals Descentralitzades (EMD).

Barcelona, 6 d’abril de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habi-
tatge

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

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els consells 
comarcals per l’aplicació del Pla únic d’obres i serveis
314-01966/11 a 314-02006/11

RESPOSTA CONJUNTA DEL GOVERN

Reg. 19729 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-01966/11 
a 314-02006/11, atès que fan referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a infor-
macions estretament relacionades, fet que és objectivament constatable.

L’impacte de la crisi financera, juntament amb l’infrafinançament al qual està sot-
mesa la Generalitat de Catalunya i les conseqüències del fet que el gran gruix dels 
nostres impostos siguin recaptats pel Govern central, han impedit que la Generalitat 
pogués accedir als mercats financers, i s’ha vist obligada a recórrer als mecanismes ex-
traordinaris de liquiditat que ha posat en funcionament el Govern central. Cal recordar 
que aquests mecanismes de liquiditat són préstecs que el Govern de la Generalitat ha de 
retornar amb el pagament dels interessos corresponents.

Les decisions de la Generalitat de Catalunya en matèria financera estan subjectes als 
condicionants de finançament imposats per l’adhesió d’aquesta Administració als me-
canismes extraordinaris de suport a la liquiditat de les Comunitats autònomes, els quals 
determinen expressament les finalitats a què ha de ser aplicada la liquiditat atorgada.
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Alhora, el marge d’actuació tresorera de la Generalitat de Catalunya està limitat 
de manera fonamental, entre d’altres, per les exigències establertes en la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, la qual ator-
ga prioritat absoluta al pagament dels interessos del deute públic, i imposa l’assumpció 
d’objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic, així com el compliment dels 
períodes mitjans de pagament als proveïdors. La prelació marcada per la normativa es-
tatal és la següent:

1. Interessos i capital de deute públic.
2. Capítol 1.
3. Altres obligacions tributàries i sentències judicials.
4. Proveïdors de capítol 2 i 6 i convenis de col·laboració d’acord amb l’ordre de pre-

lació del FLA:
– 4.1. Contractes en general.
– 4.2. Lloguers i assegurances.
– 4.3. Concerts educatius, socials i sanitaris.
– 4.4. Convenis de col·laboració (farmàcies, col·legi d’advocats i altres).
– 4.5. Resta que computen en càlcul del període mig de pagament.
5. Transferències a associacions i institucions sense finalitat de lucre i ajuts directes 

a famílies en l’àmbit de la dependència.
6. Subvencions, transferències i altres amb entitats locals i universitats no nomina-

tiva.
7. Resta de pagaments.
D’altra banda, la Comissió Delegada del Govern d’Assumptes Econòmics del passat 

20 de novembre imposa a Catalunya unes condicions diferenciades d’altres comunitats 
Autònomes per rebre el FLA extraordinari. En l’acord d’aquesta Comissió s’estableixen 
quins seran els pagaments a realitzar que corresponen a la llista inclosa a l’Annex I cor-
responents a serveis públics fonamentals i a l’Annex II que inclou una relació d’altres 
serveis públics prioritaris.

Així mateix, aquesta ordre estableix que els recursos mensuals assignats a la Comu-
nitat Autònoma de Catalunya en concepte de recursos del sistema de finançament subjec-
tes a liquidació, es destinaran prioritàriament als serveis públics previstos en l’annex I i II  
d’aquest acord.

La imposició de les esmentades exigències des del Govern central té, doncs, inci-
dència absoluta sobre la situació actual d’insuficiència de recursos financers de la Ge-
neralitat.

En el marc d’aquesta situació, el Govern de la Generalitat ha donat suport en tot mo-
ment als ens locals, atenent de manera prioritària aquells consistoris que s’han trobat en 
una situació financera difícil.

Pel que fa al deute corresponent al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PU-
OSC) amb els Consells Comarcals de Catalunya, a l’annex que s’adjunta amb aquesta 
pregunta parlamentària, es poden consultar els imports corresponents al deute pendent 
de Tresoreria desglossats per municipi i any a 15 de març de 2016.

Cal fer esment al fet que en l’actualitat la Generalitat no té cap deute anterior al 
2011 amb els consells comarcals corresponent al PUOSC, i al mateix temps, que part 
d’aquest deute està vinculat als ajuntaments però es canalitza a través dels consells co-
marcals que actuen com a receptors de pagament alternatiu.

Barcelona, 6 d’abril de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habi-
tatge

N. de la r.: 

– La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

– La resposta a la pregunta NT 314-01966/11 respon conjuntament, també, les pregun-
tes següents: 314-01967/11, 314-01968/11, 314-01969/11, 314-01970/11, 314-01971/11, 
314-01972/11, 314-01973/11, 314-01974/11, 314-01975/11, 314-01976/11, 314-01977/11, 
314-01978/11, 314-01979/11, 314-01980/11, 314-01981/11, 314-01982/11, 314-01983/11, 
314-01984/11, 314-01985/11, 314-01986/11, 314-01987/11, 314-01988/11, 314-01989/11, 
314-01990/11, 314-01991/11, 314-01992/11, 314-01993/11, 314-01994/11, 314-01995/11, 
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314-01996/11, 314-01997/11, 314-01998/11, 314-01999/11, 314-02000/11, 314-02001/11, 
314-02002/11, 314-02003/11, 314-02004/11, 314-02005/11, 314-02006/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els 
ajuntaments per l’aplicació del Fons de cooperació local
314-02007/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19730 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-02007/11 us informo 
del següent:

L’impacte de la crisi financera, juntament amb l’infrafinançament al qual està sot-
mesa la Generalitat de Catalunya i les conseqüències del fet que el gran gruix dels 
nostres impostos siguin recaptats pel Govern central, han impedit que la Generalitat 
pogués accedir als mercats financers, i s’ha vist obligada a recórrer als mecanismes ex-
traordinaris de liquiditat que ha posat en funcionament el Govern central. Cal recordar 
que aquests mecanismes de liquiditat són préstecs que el Govern de la Generalitat ha de 
retornar amb el pagament dels interessos corresponents.

Les decisions de la Generalitat de Catalunya en matèria financera estan subjectes als 
condicionants de finançament imposats per l’adhesió d’aquesta Administració als me-
canismes extraordinaris de suport a la liquiditat de les Comunitats autònomes, els quals 
determinen expressament les finalitats a què ha de ser aplicada la liquiditat atorgada.

Alhora, el marge d’actuació tresorera de la Generalitat de Catalunya està limitat 
de manera fonamental, entre d’altres, per les exigències establertes en la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, la qual ator-
ga prioritat absoluta al pagament dels interessos del deute públic, i imposa l’assumpció 
d’objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic, així com el compliment dels 
períodes mitjans de pagament als proveïdors. La prelació marcada per la normativa es-
tatal és la següent:

1. Interessos i capital de deute públic.
2. Capítol 1.
3. Altres obligacions tributàries i sentències judicials.
4. Proveïdors de capítol 2 i 6 i convenis de col·laboració d’acord amb l’ordre de pre-

lació del FLA:
– 4.1. Contractes en general.
– 4.2. Lloguers i assegurances.
– 4.3. Concerts educatius, socials i sanitaris.
– 4.4. Convenis de col·laboració (farmàcies, col·legi d’advocats i altres).
– 4.5. Resta que computen en càlcul del període mig de pagament.
5. Transferències a associacions i institucions sense finalitat de lucre i ajuts directes 

a famílies en l’àmbit de la dependència.
6. Subvencions, transferències i altres amb entitats locals i universitats no nomina-

tiva.
7. Resta de pagaments.
D’altra banda, la Comissió Delegada del Govern d’Assumptes Econòmics del passat 

20 de novembre imposa a Catalunya unes condicions diferenciades d’altres comunitats 
Autònomes per rebre el FLA extraordinari. En l’acord d’aquesta Comissió s’estableixen 
quins seran els pagaments a realitzar que corresponen a la llista inclosa a l’Annex I cor-
responents a serveis públics fonamentals i a l’Annex II que inclou una relació d’altres 
serveis públics prioritaris.

Així mateix, aquesta ordre estableix que els recursos mensuals assignats a la Comu-
nitat Autònoma de Catalunya en concepte de recursos del sistema de finançament sub-
jectes a liquidació, es destinaran prioritàriament als serveis públics previstos en l’annex 
I i II d’aquest acord.
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La imposició de les esmentades exigències des del Govern central té, doncs, inci-
dència absoluta sobre la situació actual d’insuficiència de recursos financers de la Ge-
neralitat.

En el marc d’aquesta situació, el Govern de la Generalitat ha donat suport en tot mo-
ment als ens locals, atenent de manera prioritària aquells consistoris que s’han trobat en 
una situació financera difícil.

Pel que fa al deute corresponent al Fons de Cooperació Local de Catalunya (FCLC) 
amb els municipis de Catalunya, a l’annex que s’adjunta amb aquesta pregunta parla-
mentària, es poden consultar els imports corresponents al deute pendent de Tresoreria 
desglossats per municipi i any a 17 de març de 2016. És important destacar que en el 
llistat no consten aquells municipis amb els quals no es té cap deute per aquest concepte 
o que tenen el pagament bloquejat.

Cal fer esment al fet que en l’actualitat la Generalitat no té cap deute anterior al 2011 
amb els ajuntaments catalans corresponent al FCLC i que els deutes que fan referència 
al 2013 van ser assignats a l’anualitat 2014 i el FCLC complementari corresponent al 
2013 s’assignà a les anualitat 2014, 2015 i 2016.

Barcelona, 6 d’abril de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habi-
tatge

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

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els consells 
comarcals per l’aplicació del Fons de cooperació local
314-02008/11 a 314-02048/11

RESPOSTA CONJUNTA DEL GOVERN

Reg. 19731 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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

i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-02008/11 a 314-02048/11, 
atès que fan referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a informacions estreta-
ment relacionades, fet que és objectivament constatable.

L’impacte de la crisi financera, juntament amb l’infrafinançament al qual està sot-
mesa la Generalitat de Catalunya i les conseqüències del fet que el gran gruix dels 
nostres impostos siguin recaptats pel Govern central, han impedit que la Generalitat 
pogués accedir als mercats financers, i s’ha vist obligada a recórrer als mecanismes ex-
traordinaris de liquiditat que ha posat en funcionament el Govern central. Cal recordar 
que aquests mecanismes de liquiditat són préstecs que el Govern de la Generalitat ha de 
retornar amb el pagament dels interessos corresponents.

Les decisions de la Generalitat de Catalunya en matèria financera estan subjectes als 
condicionants de finançament imposats per l’adhesió d’aquesta Administració als me-
canismes extraordinaris de suport a la liquiditat de les Comunitats autònomes, els quals 
determinen expressament les finalitats a què ha de ser aplicada la liquiditat atorgada.

Alhora, el marge d’actuació tresorera de la Generalitat de Catalunya està limitat 
de manera fonamental, entre d’altres, per les exigències establertes en la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, la qual ator-
ga prioritat absoluta al pagament dels interessos del deute públic, i imposa l’assumpció 
d’objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic, així com el compliment dels 
períodes mitjans de pagament als proveïdors. La prelació marcada per la normativa es-
tatal és la següent:

1. Interessos i capital de deute públic.
2. Capítol 1.
3. Altres obligacions tributàries i sentències judicials.
4. Proveïdors de capítol 2 i 6 i convenis de col·laboració d’acord amb l’ordre de pre-

lació del FLA:
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– 4.1. Contractes en general.
– 4.2. Lloguers i assegurances.
– 4.3. Concerts educatius, socials i sanitaris.
– 4.4. Convenis de col·laboració (farmàcies, col·legi d’advocats i altres).
– 4.5. Resta que computen en càlcul del període mig de pagament.
5. Transferències a associacions i institucions sense finalitat de lucre i ajuts directes 

a famílies en l’àmbit de la dependència.
6. Subvencions, transferències i altres amb entitats locals i universitats no nomina-

tiva.
7. Resta de pagaments.
D’altra banda, la Comissió Delegada del Govern d’Assumptes Econòmics del passat 

20 de novembre imposa a Catalunya unes condicions diferenciades d’altres comunitats 
Autònomes per rebre el FLA extraordinari. En l’acord d’aquesta Comissió s’estableixen 
quins seran els pagaments a realitzar que corresponen a la llista inclosa a l’Annex I cor-
responents a serveis públics fonamentals i a l’Annex II que inclou una relació d’altres 
serveis públics prioritaris.

Així mateix, aquesta ordre estableix que els recursos mensuals assignats a la Comu-
nitat Autònoma de Catalunya en concepte de recursos del sistema de finançament sub-
jectes a liquidació, es destinaran prioritàriament als serveis públics previstos en l’annex 
I i II d’aquest acord.

La imposició de les esmentades exigències des del Govern central té, doncs, inci-
dència absoluta sobre la situació actual d’insuficiència de recursos financers de la Ge-
neralitat.

En el marc d’aquesta situació, el Govern de la Generalitat ha donat suport en tot mo-
ment als ens locals, atenent de manera prioritària aquells consistoris que s’han trobat en 
una situació financera difícil.

Pel que fa al deute corresponent al Fons de Cooperació Local de Catalunya (FCLC) 
amb els Consells Comarcals de Catalunya, a l’annex que s’adjunta amb aquesta pregun-
ta parlamentària, es poden consultar els imports corresponents al deute pendent de Tre-
soreria desglossats per municipi i any a 17 de març de 2016.

Cal fer esment al fet que en l’actualitat la Generalitat no té cap deute anterior al 2014 
amb els consells comarcals corresponent al FCLC.

Barcelona, 6 d’abril de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habi-
tatge

N. de la r.: 

– La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

– La resposta a la pregunta NT 314-02008/11 respon conjuntament, també, les pregun-
tes següents: 314-02009/11, 314-02010/11, 314-02011/11, 314-02012/11, 314-02013/11, 
314-02014/11, 314-02015/11, 314-02016/11, 314-02017/11, 314-02018/11, 314-02019/11, 
314-02020/11, 314-02021/11, 314-02022/11, 314-02023/11, 314-02024/11, 314-
02025/11, 314-02026/11, 314-02027/11, 314-02028/11, 314-02029/11, 314-02030/11, 
314-02031/11, 314-02032/11, 314-02033/11, 314-02034/11, 314-02035/11, 314-02036/11, 
314-02037/11, 314-02038/11, 314-02039/11, 314-02040/11, 314-02041/11, 314-
02042/11, 314-02043/11, 314-02044/11, 314-02045/11, 314-02046/11, 314-02047/11, 
314-02048/11.



BOPC 105
15 d’abril de 2016

1.25.15. Preguntes per escrit 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
garantir que els mitjans de comunicació no difonen continguts sexistes que 
justifiquen o banalitzen la violència contra les dones
314-02096/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18894 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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-
02096/11 us trameto, en document annex, la informació facilitada per l’Institut Català 
de les Dones.

Barcelona, 5 d’abril de 2016
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex
L’Institut Català de les Dones, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i el Col·le-

gi de Periodistes de Catalunya van impulsar un procés de treball conjunt, per realitzar 
materials de formació adreçat als professionals dels mitjans de comunicació en matè-
ria de gènere. Aquest projecte, «Gènere i mitjans de comunicació. Eines per visualitzar 
les aportacions de les dones» va comptar amb la col·laboració activa de les empreses de 
mitjans i el suport de persones i entitats expertes. Es van realitzar tallers per a periodis-
tes, en tot el territori de Catalunya, en el procés de creació i també posteriorment a en 
l’edició dels materials. Un dels apartats d’aquests materials aborda com millorar la re-
presentació mediàtica de la violència masclista.

L’Institut Català de les Dones i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya van comen-
çar a oferir el curs 2014-2015 formació monogràfica sobre el tractament de la violència 
masclista en els mitjans de comunicació a estudiants de comunicació de nivell univer-
sitari. L’objectiu és facilitar elements als futurs i a les futures professionals de la comu-
nicació a fi de millorar la representació mediàtica d’aquesta xacra i avançar en la seva 
eradicació. El curs 2014-15 el taller «Informar sobre la violència masclista» va arribar 
a més de 800 alumnes de 10 centres universitaris de Catalunya, va rebre una bona aco-
llida i va obtenir valoracions positives del professorat i l’alumnat de les universitats col-
laboradores. Es van realitzar un total de 36 hores de formació amb una durada entre 
1.30h i 4h en funció de les necessitats d’organització i de calendari de cada centre. El 
taller és dinàmic i pràctic i té per objectiu impulsar la reflexió crítica i la participació 
activa de l’alumnat a partir del debat i l’anàlisi de casos reals dels mitjans de comunica-
ció. Cada sessió es personalitza en funció de l’assignatura en el marc de la qual s’impar-
teix, i de si es tracta d’alumnat de periodisme, de comunicació audiovisual o de publici-
tat, així com del curs que realitza.

A través del projecte «Gènere i mitjans de comunicació. Eines per visualitzar les 
aportacions de les dones», l’Institut Català de les Dones, el Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya i el Col·legi de Periodistes, persones i entitats expertes i representants dels 
mitjans de comunicació van elaborar un manual de formació adreçat a periodistes per a 
la millora de la representació del gènere en els mitjans de comunicació. A més d’aquest 
manual, la base documental de la formació és la següent: 

– «Recomanacions sobre el tractament de la violència masclista als mitjans de co-
municació»

– «El tractament de les informacions sobre violència masclista en els teleinforma-
tius. Anàlisi del seguiment de les Recomanacions sobre el tractament de la violència 
masclista als mitjans de comunicació (octubre-desembre de 2013)»

Aquests tallers són una iniciativa que s’emmarca en el Programa d’Intervenció inte-
gral contra la violència masclista 2012-2015, del Govern de la Generalitat de Catalunya, 
i la Llei 5/2008 del Dret de les dones a eradicar la violència masclista. El curs 2015-16 
es dóna continuïtat a aquest conveni i ja han participat en la iniciativa més de 400 alum-
nes.
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El mes de gener de 2016 l’Institut Català de les Dones, el Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya i el Col·legi de Periodistes de Periodistes van organitzar conjuntament una 
taula rodona amb expertes en representació mediàtica de la violència masclista per a 
impulsar el debat entre els i les professionals i avançar en aquest àmbit.

Així mateix, quan l’Institut té constància de fets que justifiquin, banalitzin o incitin 
a practicar la violència masclista en els mitjans de comunicació, s’adreça a les persones 
responsables a fi de sancionar, demanar la retirada, corregir o el que s’escaigui.

L’Institut Català de les Dones va participar també en el procés per a l’elaboració de 
la iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació de Dones Periodistes «Reco-
manacions sobre el tractament d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual als 
mitjans de comunicació» per millorar el tractament de la prostitució i el tràfic de per-
sones amb finalitat d’explotació en els mitjans de comunicació. L’Institut va col·laborar 
en la seva divulgació per tot el territori enviant la publicació a les oficines territorials de 
l’Institut Català de les Dones i als Serveis d’Informació i Atenció a les Dones que depe-
nen dels ens locals.

Des de l’ICD es fa una tasca de seguiment dels mitjans de comunicació per tal de 
corregit si s’escau qualsevol tipus de campanya publicitària o material audiovisual.

Teresa M. Pitarch i Albós, presidenta

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
garantir que els mitjans de comunicació no mostren estereotips sexistes en 
els continguts per a infants i joves
314-02097/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18895 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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-
02097/11 us trameto, en document annex, la informació facilitada per l’Institut Català 
de les Dones.

Barcelona, 5 d’abril de 2016
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex
Gràcies a una proposta de l’Institut Català de les Dones, en el marc de l’Observatori 

dels Drets de la infància, actualment un Grup de treball que lidera ell mateix, està tre-
ballant en un «Decàleg sobre els estereotips de gènere als dibuixos animats» que con-
sisteix en materials de suport per a les persones que acompanyen els infants les estones 
que veuen dibuixos animats per televisió o altres dispositius, amb l’objectiu que puguin 
protegir els infants enfront d’eventuals continguts sexistes d’aquest tipus de programes.

A fi de promoure la presa de consciència del temps de joc per educar els infants en 
els valors de l’equitat entre homes i dones, el mes de desembre de 2015 es va difondre 
la campanya #trenquemestereotips, una actuació de sensibilització que va tenir com a 
suports cartells, 41 insercions publicitàries en diaris, un vídeo amb 2.629 visualitzaci-
ons, i les xarxes socials. #trenquemestereotips consta de quatre imatges que combinen 
joguines carregades d’estereotips de gènere amb els eslògans «M’agrada disfressar-me 
de fadaninja»; «M’agrada arreglar les coses amb una mica de màgia»; «M’agrada que el 
meu peluix faci de migcampista»; «M’agrada carregar la cuineta al camió», que criden 
l’atenció i conviden a la reflexió sobre la superació d’estereotips a través dels missatges 
següents: 

– Els jocs són importants per ajudar les criatures a desenvolupar el seu potencial. Ju-
gant ens formem, adquirim valors i comportaments.

– No hem de condicionar les criatures a uns determinats jocs pel fet d’haver nascut 
nen o nena. Deixem enrere els estereotips sexistes.
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– Jugant, tots hem de poder desenvolupar la tendresa, la valentia, la sensibilitat, la 
iniciativa o la fortalesa.

– Construïm un futur on dones i homes respectem les nostres diferències i ens rela-
cionem com a iguals.

A través de les xarxes socials es convidava tothom a implicar-se en la no transmis-
sió d’estereotips sexistes a través del joc i les joguines amb l’etiqueta #trenquemestereo-
tips. En suport cartell, es va difondre a través dels municipis, els Serveis d’Informació i 
Atenció a les Dones, les escoles, llars d’infants, centres comercials i biblioteques, entre 
altres.

L’Institut Català de les Dones ha elaborat el vídeo #Desactivaelcontrol de sensibilit-
zació per apoderar les noies i alertar-les contra el control en les relacions afectives de 
parella. És una actuació en el marc de les eines de prevenció i sensibilització del Pro-
grama Estimar no fa mal. Viu l’amor lliure de violència«»per avançar en la desactivació 
de tot un ventall d’actituds i comportaments que es poden identificar a l’adolescència i 
que en un futur poden evolucionar cap a la violència masclista. El vídeo s’ha visualitzat 
10.722 vegades mitjançant Youtube, 23.478 vegades a través de Facebook, i també s’ha 
emès per la xarxa de pantalles que gestiona el Departament de Salut per centres sanita-
ris i culturals de tot el territori.

Destaca la seva divulgació a la xarxa d’autobosus de la demarcació de Lleida que 
trasllada alumnat de primària i secundària als centres d’ensenyament on es projecta re-
gularment tot el curs 2015-2016.

Així mateix, per tal de sensibilitzar i prevenir relacions abusives de parella entre 
joves, s’emeten periòdicament falques radiofòniques per emissores de ràdio de públic 
juvenil.

Teresa M. Pitarch i Albós, presidenta

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions perquè els 
mitjans de comunicació garanteixin una participació activa de les dones, la 
paritat i una imatge plural dels dos sexes en tots els àmbits
314-02098/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18896 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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-
02098/11 us trameto, en document annex, la informació facilitada per l’Institut Català 
de les Dones.

Barcelona, 5 d’abril de 2016
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex
L’Institut Català de les Dones ha col·laborat en dues iniciatives del Canal 33, de Tele-

visió de Catalunya, adreçades a incrementar i millorar la representació que es fa de les 
dones. En concret, la col·laboració ha estat amb el programa S(avis) i amb la sèrie docu-
mental Som dones.

L’Institut Català de les Dones, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i el Col·le-
gi de Periodistes de Catalunya van impulsar també un procés de treball conjunt, per a 
realitzar materials de formació adreçats a professionals dels mitjans de comunicació en 
matèria de gènere. Aquest projecte, «Gènere i mitjans de comunicació. Eines per visua-
litzar les aportacions de les dones» va comptar amb la col·laboració activa de les empre-
ses de mitjans i el suport de persones i entitats expertes. Es van realitzar tallers per a pe-
riodistes en tot el territori de Catalunya en el procés de creació i també posteriorment a 
l’edició dels materials. Tres dels apartats d’aquests materials destaquen el silenciament, 
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la invisibiitat de les dones i l’anàlisi dels espais tradicionalment masculins i femenins i 
el seu reflex als mitjans.

Teresa M. Pitarch i Albós, presidenta

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions perquè 
els mitjans de comunicació facin un ús no sexista ni androcèntric del 
llenguatge
314-02099/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18897 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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-
02099/11 us trameto, en document annex, la informació facilitada per l’Institut Català 
de les Dones.

Barcelona, 5 d’abril de 2016
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex
Editat per l’Institut Català de les Dones, dins dels materials de formació «Gènere 

i mitjans de comunicació. Eines per visualitzar les aportacions de les dones» existeix 
l’apartat «Com escrivim?», dedicat al llenguatge no sexista ni androcèntric. En concret 
és el número 5.

Teresa M. Pitarch i Albós, presidenta

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a 
garantir que els mitjans de comunicació difonen les activitats polítiques, 
socials i culturals fetes per dones o destinades a les dones en condicions 
d’igualtat
314-02100/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18898 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 trami-
tació: 314-02100/11 a 314-02103/11, ambdues incloses, us trameto, en document annex, 
la informació facilitada per l’Institut Català de les Dones.

Barcelona, 5 d’abril de 2016
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex
L’Institut Català de les Dones, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i el Col·le-

gi de Periodistes de Catalunya van impulsar un procés de treball conjunt, per realitzar 
materials de formació adreçat als professionals dels mitjans de comunicació en matè-
ria de gènere. Aquest projecte, «Gènere i mitjans de comunicació. Eines per visualitzar 
les aportacions de les dones» va comptar amb la col·laboració activa de les empreses 
de mitjans i el suport de persones i entitats expertes. Es van realitzar tallers per a pe-
riodistes, en tot el territori de Catalunya, en el procés de creació i també posteriorment 
en l’edició dels materials. La inclusió de la perspectiva de gènere i de les dones en els 
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continguts mediàtics és un pas necessari per millorar els nostres espais de comunicació 
social.

L’Institut també posa a disposició de tothom, però especialment dels mitjans de co-
municació, el Cercador d’Expertes. Aquesta eina facilita la recerca de perfils de dones 
d’àmbits científics, acadèmics, empresarials, culturals i d’altres. L’objectiu és visualitzar 
les aportacions de les dones, especialment en aquells espais on tradicionalment no hi 
ha hagut presència femenina, i facilitar que els mitjans de comunicació convidin dones 
expertes a generar opinió en informatius, debats, intervencions i programes diversos.

Una altra eina més recent és Dones al dia, que permet fer difusió de totes les activi-
tats organitzades, adreçades o relacionades amb les polítiques i temes de dona o equitat 
de gènere.

Teresa M. Pitarch i Albós, presidenta

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions perquè els 
mitjans de comunicació promoguin l’autoria femenina
314-02101/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18898 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-2100/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions perquè els 
mitjans de comunicació esmenin el dèficit de reconeixement de les dones 
com a expertes, protagonistes i persones de referència
314-02102/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18898 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-2100/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions perquè 
els mitjans de comunicació promoguin un esperit crític amb relació als 
continguts i biaixos sexistes
314-02103/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18898 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-2100/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions perquè el 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya elabori estudis sobre el compliment 
de la perspectiva i l’impacte de gènere
314-02104/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18899 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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-
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02104/11 us trameto, en document annex, la informació facilitada per l’Institut Català 
de les Dones.

Barcelona, 5 d’abril de 2016
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya realitza estudis periòdics sobre participa-

ció femenina en els programes audiovisuals a través de l’«Informe sobre l’observança 
del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio», on analitza la representació de la par-
ticipació de dones en l’àmbit polític i de govern. L’últim d’ells del desembre del 2015: 

https://www.cac.cat/web/actuacions/index.jsp?Njk%3D&MQ%3D%3D&L-
3dlYi9hY3R1YWNpb25zL2xsaXN0YXRDb250ZW50&NQ%3D%3D&MjA%3D

Teresa M. Pitarch i Albós, presidenta

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió de mecanismes 
que garanteixin la representació paritària de dones i homes en el contracte 
programa de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
314-02105/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18900 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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-
02105/11 us trameto, en document annex, la informació facilitada per la Secretaria de 
Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació.

Barcelona, 5 d’abril de 2016
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals dóna compliment a les disposi-

cions de la Llei 17/2015, d’Igualtat efectiva de dones i homes, que va entrar en vigor el 
12 d’agost del 2015.

Aquesta llei disposa que el criteri en els nomenaments i les designacions dels òrgans 
col·legiats ha de ser de representació paritària de dones i homes. S’entén per representa-
ció paritària la situació que garanteix una presència de dones i homes segons la qual cap 
sexe no supera el 60% del conjunt de persones a què es refereix ni és inferior al 40%, i 
que ha de tendir a assolir el 50% de persones de cada sexe. Així mateix, el criteri en la 
primera renovació dels òrgans col·legiats a partir de l’entrada en vigor de la llei, és el de 
representació equilibrada. S’entén per representació equilibrada la situació que garan-
teix la presència de les dones en una proporció adequada en cada circumstància.

Per altra banda, els titulars dels òrgans de direcció dels poders públics han de tenir 
una composició equilibrada, que ha d’ésser paritària en el termini de cinc anys a comp-
tar des de l’entrada en vigor de la llei (per tant, 12 d’agost del 2020).

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, segons la seva llei de creació 
del 2007, té un òrgan col·legiat de govern, el Consell de Govern, i també compta amb 
l’equip de directius de la Corporació, nomenat pel Consell de Govern.

Pel que fa al Consell de Govern (òrgan col·legiat), a data d’avui, i des del 22 de juliol 
de 2015, està format per dues dones i quatre homes. Per tant, la proporció abans de l’en-
trada en vigor de la llei era de 33/66, equilibrada i propera a la representació paritària. 
Així doncs, en el cas dels òrgans col·legiats, la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals compleix la representació equilibrada (en la primera fase d’aplicació de la llei) 
fins la primera renovació (disposició transitòria primera de la Llei).

https://www.cac.cat/web/actuacions/index.jsp?Njk%3D&MQ%3D%3D&L3dlYi9hY3R1YWNpb25zL2xsaXN0YXRDb250ZW50&NQ%3D%3D&MjA%3D
https://www.cac.cat/web/actuacions/index.jsp?Njk%3D&MQ%3D%3D&L3dlYi9hY3R1YWNpb25zL2xsaXN0YXRDb250ZW50&NQ%3D%3D&MjA%3D
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En relació amb els òrgans de direcció cal remarcar que, a data d’avui, dels 129 càr-
recs que hi ha a l’organigrama de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 35 
són dones. Tot i que la paritat en la representació la llei no l’exigeix del tot fins el 12 
d’agost de 2020, existeix la voluntat d’avançar en la línia de la representació paritària al 
llarg d’aquest període

Miquel Gamisans Martín, secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prohibició de fer, 
emetre i exhibir anuncis publicitaris que presentin les persones com a 
inferiors o superiors en dignitat humana en funció del sexe
314-02106/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18901 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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-
02106/11 us trameto, en document annex, la informació facilitada per l’Institut Català 
de les Dones.

Barcelona, 5 d’abril de 2016
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex
En el marc de l’objectiu de l’Institut Català de les Dones de vetllar per la representa-

ció que els mitjans de comunicació fan de les dones, l’Institut dóna suport a iniciatives 
d’entitats i associacions dedicades i especialitzades en aquest àmbit i que desenvolupen 
actuacions educatives per tot el territori.

A més de canalitzar, des de l’any 1993, les queixes de la citutadania, ens adrecem a 
les persones responsables i, si s’escau, s’actua judicialment.

A través del correu electrònic, les xarxes socials o un formulari específic en el web 
de l’Institut Català de les Dones es posa a disposició de qualsevol persona o entitat seva 
per tal de rebre les seves queixes sobre continguts informatius, programes, publicitat, 
webs, cartells, etc. El darrer any, l’Institut ha rebut queixes per la representació de les 
dones en els mitjans de comunicació sobre 34 assumptes. Cal esmentar, que en algun 
cas ha comportat la retirada de la imatge o de la campanya.

Teresa M. Pitarch i Albós, presidenta

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adopció pels mitjans de 
comunicació social de codis de conducta per a transmetre el missatge 
d’igualtat de gèneres
314-02107/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18902 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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-
02107/11 us trameto, en document annex, la informació facilitada per l’Institut Català 
de les Dones.

Barcelona, 5 d’abril de 2016
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència
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Annex
A banda de les actuacions detallades en les respostes facilitades en les tramitacions 

anteriors, l’Institut Català de les Dones entén que ha d’existir també una autoregulació 
dels sectors afectats per tal de millorar els seus continguts. Tant des de la publicitat com 
des dels mitjans de comunicació s’estan dotant de codis i reglaments d’autoregulació 
per millorar la representació que fan de les dones. El Col·legi de Periodistes disposa 
també el seu Codi deontològic.

L’Institut Català de les Dones, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i el Col·legi 
de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya han creat també un grup de treball 
per elaborar recomanacions a fi de millorar la representació del gènere a la publicitat. 
Ja s’han iniciat els treballs per a la redacció d’aquest document de recomanacions adre-
çat als mitjans de comunicació i a les empreses de publicitat per lluitar contra els este-
reotips de gènere i impulsar l’equitat de gènere en la comunicació publicitària. Aquesta 
iniciativa va sorgir arran d’una jornada sobre aquesta temàtica organitzada per l’Institut 
Català de les Dones i el Consell de l’Audiovisual el mes de desembre de 2014.

Teresa M. Pitarch i Albós, presidenta

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració dels 
mitjans de comunicació social en les campanyes per a fomentar la igualtat 
de dones i homes
314-02108/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18903 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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-
02108/11 us trameto, en document annex, la informació facilitada per l’Institut Català 
de les Dones.

Barcelona, 5 d’abril de 2016
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex
Els mitjans de comunicació i les xarxes socials reben informació puntual de les ini-

ciatives de sensibilització per a l’equitat, contra la violència masclista i de divulgació 
del servei línia 900 900 120 que fa l’Institut Català de les Dones i sovint se’n fan ressò i 
les comuniquen a la ciutadania directament a través de notícies, entrevistes...

En algunes campanyes, com la darrera per promoure la presa de consciència del 
temps de joc per educar els infants en els valors de l’equitat entre homes i dones, #tren-
quemestereotips, va tenir també com a suports 41 insercions publicitàries en diaris.

A més, el punt 12 de la revisió de les «Recomanacions sobre el tractament de la vio-
lència masclista als mitjans de comunicació», procés en el qual va participar activament 
l’Institut suggereix als mitjans que: 

Cal garantir el seguiment informatiu dels casos. S’ha d’informar de la seva resolu-
ció i, si s’escau, de la recuperació de les persones agredides. Per tal d’evitar una nova 
victimització i/o culpabilització de les dones agredides i facilitar-ne la rehabilitació o la 
recuperació, és convenient fer un seguiment dels casos tractats i donar rellevància a les 
informacions relacionades amb la superació de situacions de violència masclista.

D’aquesta manera es pot donar una visió integral del fenomen i de la capacitat de les 
dones de sortir-se’n, més enllà de les agressions. Alhora que s’informa sobre situacions 
de violència masclista, convé difondre informes, balanços periòdics i estadístiques, així 
com fer visible la xarxa de recursos i de serveis específics destinats a les dones en situa-
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ció de violència masclista, en especial el telèfon 900 900 120, d’atenció a les dones en 
situació de violència masclista.

Teresa M. Pitarch i Albós, presidenta

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació de les 
noves tecnologies amb criteris d’igualtat
314-02109/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18904 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 trami-
tació: 314-02109/11 a 314-02113/11, ambdues incloses, us trameto, en document annex, 
la informació facilitada per la Secretaria per a la Governança de les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació.

Barcelona, 5 d’abril de 2016
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex
El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació i el Centre de Segu-

retat de la Informació de Catalunya, a fi de potenciar els plans d’igualtat dins les empre-
ses que es contracten tant per a serveis com per a productes, introdueixen un seguit de 
clàusules als plecs tècnics, que valoren i prioritzen aquelles empreses que disposen d’un 
Pla d’Igualtat.

Així mateix, des de la Secretaria per a la Governança de les Tecnologies de la Infor-
mació la Comunicació, dins del marc del 12×12, iniciativa conjunta de Tertúlia Digital 
i idigital de la Generalitat de Catalunya, i amb la col·laboració de l’Observatori Dona 
Empresa Economia, s’impulsa el Premi 12×12 a la Dona TIC, que pretén reconèixer el 
paper fonamental de les dones en el món professional, empresarial i acadèmic de l’àm-
bit de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Els premis 12×12 a Dona TIC tenen com a objectiu premiar el paper de la dona i di-
vulgar entre la societat referents de dones en l’àmbit de les tecnologies de la informació 
i la comunicació per tal d’estimular que més dones joves estudiïn enginyeries i assumei-
xin posicions de lideratge en el sector.

En aquest premi es reconeix la tasca a les professionals de qualsevol enginyeria que 
dediquin la seva activitat professional en l’àmbit de les tecnologies de la informació i 
la comunicació en les categories: emprenedora, professional, acadèmica/investigadora  
i divulgadora. També s’ha participat en diverses iniciatives l’objectiu de les quals és fo-
mentar la participació de les dones en la construcció de la societat de la informació i del 
coneixement: 

D’altra banda, el Projecte Erasmus+, Collaborative design for smart pupils és un 
projecte que ha obtingut finançament de la Unió Europea a través del programa Eras-
mus+ i que té com a objectiu que els estudiants imaginin i reinventin l’escola del demà 
mitjançant processos de co-creació digital. Per assolir l’objectiu del projecte, els estu-
diants de les dues escoles faran una anàlisi de la seva escola i proposaran mesures per 
millorar-la. El treball es durà a terme a través de metodologies de co-creació i amb ins-
truments com ara la programació, la robòtica educativa i els serious games.

A banda dels resultats que obtinguin els estudiants, el projecte es complementa amb 
un estudi de l’impacte sobre les vocacions tecnològiques que té la participació en pro-
cessos de co-creació digital.

http://arize-leze-europe.org/collaborative-design-for-smart-pupils/ 
També cal destacar la participació i difusió al WomenLider TIC, que organitza do-

nes en Xarxa. El 19 de novembre del 2015, a Barcelona, l’organització Dones en Xarxa 
va convocar les jornades #WomenLiderTIC com a espai de diàleg i d’aprenentatge i de 

http://arize-leze-europe.org/collaborative-design-for-smart-pupils/
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promoció dels valors femenins i de la capacitat de generar talent i innovar. Des de la 
Xarxa Punt TIC, tenint en compte els diferents projectes que estan alineats amb els ma-
teixos objectius, es va oferir suport tant en la difusió de les jornades com en el recolza-
ment en l’organització de les mateixes.

http://punttic.gencat.cat/etiqueta/womanlidertic
Igualment, es participa en el projecte Hola Fabiola, projecte d’alfabetització amb 

dones migrants. És un programa formatiu per aprendre a utilitzar l’ordinador i Internet 
i extreure el màxim profit a la tecnologia. S’adreça a dones estrangeres residents a l’es-
tat espanyol, amb coneixements insuficients o molt bàsics de l’ordinador i Internet, que 
vulguin aprendre a utilitzar aquesta tecnologia que tant pot aportar-los.

http://www.holafabiola.com/ 
Cal destacar també la formació per a emprenedores a La Seu d’Urgell, dins del pro-

jecte «Dona i lideratge». Els tallers pretenen reforçar i enfortir l’estructura interna de 
l’emprenedora per augmentar les possibilitats d’èxit del seu projecte i aconseguir fer 
realitat la seva idea de negoci. La formació vol aportar la solidesa, apoderament i moti-
vació que les dones emprenedores necessiten per assolir el seu lideratge.

http://punttic.gencat.cat/article/formacio-emprenedores-la-seu-durgell
En relació amb les accions dutes a terme per garantir que els projectes desenvolupats 

en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació i finançats per la Gene-
ralitat no contenen llenguatge sexista, informem que la correcció lingüística requerida 
es controla d’acord amb la normativa vigent pel que fa a l’ús de les llengües oficials per 
part de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (Decret 107/1987, d’acord amb la 
redacció del Decret 162/2002).

A banda de les actuacions ja esmentades, el Govern assegura la promoció de contin-
guts creats per dones en l’àmbit de la societat de la informació i del coneixement mit-
jançant: 

Premi Narratives digitals per a la prevenció de la violència masclista en col·laboració 
amb l’Institut Català de les Dones.

Aquest premi es va convocar en el marc del Dia Internacional contra la violència 
vers les dones, que es commemora el 25 de novembre. Neix amb l’objectiu de fomentar 
la presència pública d’idees, opinions, reflexions i expressions que posin èmfasi en la 
prevenció de la violència masclista i que contribueixin al repte de la construcció d’una 
societat lliure d’aquesta xacra social. També pretén fomentar l’ús de les tecnologies per 
formar i expressar les idees i les opinions, donar reconeixement a les persones que con-
tribueixen a la construcció d’una societat cada dia millor, i generar idees i recursos per 
a la prevenció de la violència masclista.

http://punttic.gencat.cat/escola_gallega_guanya_premi_narratives_digitals
Jornada de la Internet Social: 
Celebració d’un espai que agrupa a persones que volen donar suport a les dones a 

través de l’ús de les tecnologies, tot fomentant les oportunitats que aquests ofereixen per 
a expressar-se, comunicar, crear, compartir i també fer negoci o treballar.

Aquest és un espai que busca: 
– Fomentar accions de sensibilització i formació de la ciutadania en qüestions de 

gènere.
– Treballar en la definició de projectes, estratègies i accions que donin suport a l’ac-

tivitat de les dones emprenedores de projectes amb base tecnològica.
– Compartir dubtes i preocupacions, però també debats i noves propostes.
http://internetsocial.cat/2015/networking/
Sobre les accions que ha dut a terme el Govern per assegurar que s’impulsen progra-

mes per a incrementar la presència de les dones en els estudis tècnics, tecnològics i del 
sector de les tecnologies de la informació i la comunicació, informem que es promourà 
una acció de conscienciació i informació a les entitats tecnològiques del sector TIC Ca-
talà que realitzin estudis per tal que incorporin una notòria presencia de dones en els 
estudis tècnics, tecnològics i del sector de les tecnologies de la informació i la comuni-
cació, en col·laboració amb l’Institut Català de les Dones.

Jordi Puigneró i Ferrer, secretari

http://punttic.gencat.cat/etiqueta/womanlidertic
http://www.holafabiola.com/
http://punttic.gencat.cat/article/formacio-emprenedores-la-seu-durgell
http://punttic.gencat.cat/escola_gallega_guanya_premi_narratives_digitals
http://internetsocial.cat/2015/networking/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment que els 
projectes de tecnologies de la informació i la comunicació no tinguin 
continguts sexistes
314-02110/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18904 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02109/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la promoció de 
continguts creats per dones en l’àmbit de la societat de la informació i del 
coneixement
314-02111/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18904 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02109/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls de programes per 
a incrementar la presència de dones en els estudis tècnics, tecnològics i 
del sector de les tecnologies de la informació i la comunicació
314-02112/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18904 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02109/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la facilitació de l’accés de 
les dones a l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació
314-02113/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18904 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02109/11.

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18982 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-02162/11 us informo del 
següent:

En relació a la primera pregunta, determinats expedients amb parcel·les en altres 
Comunitats Autònomes no han estat pagats encara: en concret, 426 expedients. Aquest 
fet és degut a que la Comunitat Autònoma en la que es troben les parcel·les no ha enviat 
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fins fa pocs dies les validacions efectuades. Sense el resultat de les seves validacions un 
expedient no es pot pagar.

Aquest retard no ha estat doncs atribuïble a la gestió de Catalunya, sinó al retard en 
l’enviament d’altres Comunitats Autònomes, bàsicament de l’Aragó, i de la Comunitat 
Valenciana. Aquests retards han estat atribuïts, segons les pròpies Comunitats Autòno-
mes consultades, a la mala qualitat del programa informàtic distribuït pel Ministeri per 
a la gestió i control dels ajuts directes, fet que ha endarrerit tot un seguit de tasques que 
obligatòriament i per normativa han de fer.

En relació a la segona pregunta, està previst el pagament d’aquests expedients en el 
moment en que es disposi de les dades dels drets definitius. Aquest fet es produirà du-
rant el mes d’abril del 2016 i el termini per efectuar el pagament dels ajuts directes fina-
litza el 30 de juny del 2016.

El DARP va garantir el pagament del 95% a tots els beneficiaris que complien el re-
quisits i que s’haguessin dut a terme tots els controls que la normativa preveu. Aquest 
fet es va efectuar de manera satisfactòria durant el mes de desembre.

Barcelona, 4 d’abril de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions que es duen a 
terme per a gestionar les dejeccions ramaderes
314-02163/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19315 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-02163/11 us informo del 
següent:

La gestió de les dejeccions ramaderes i la fertilització nitrogenada són conceptes 
que van estretament relacionats amb el fet que les dejeccions ramaderes plantegen una 
sèrie de problemes de tipus ambiental que la Unió Europea ha abordat a través de la Di-
rectiva Nitrats i, més recentment, a través de la Directiva Marc de l’Aigua.

A la vista d’aquesta problemàtica, el DARP va posar en marxa el «Pla estratègic de 
la fertilització agrària i gestió de les dejeccions ramaderes a Catalunya (2013-2016)».

Aquest pla contempla tot un seguit d’actuacions en diversos àmbits, com l’adminis-
tratiu, el tecnològic, el normatiu, de foment i de control, etc.

Les principals actuacions administratives dutes a terme són:
– Creació de la Comissió Interdepartamental de Nitrats i Dejeccions Ramaderes, 

on es troben representats tots els Departaments de la Generalitat i agències afectades 
per aquesta problemàtica (Decret 145/2012). Dins d’aquesta Comissió hi ha la Comissió 
d’Interlocució, on hi ha representats els principals agents que intervenen en la gestió i 
tractament de les dejeccions (sector ramader, sector dels fertilitzants, sector de la ma-
quinària d’aplicació de fertilitzants, etc.).

– Ús de l’aplicació informàtica GDN (Gestió de Dejeccions Ramaderes i Nitrogen) 
per a l’elaboració dels plans de gestió de les dejeccions ramaderes (PGDR) i el control 
de les terres declarades en aquests plans, així com per informar dels propis PGDR.

– Implementació del sistema de tècnics habilitats en plans de gestió de dejeccions 
ramaderes.

– Establiment de l’obligació, a partir del 24/10/2015, de l’ús d’un sistema GPS en 
cas d’aplicacions de dejeccions en terres allunyades a més de 10 km de l’explotació, en 
cas de granges situades en zones vulnerables. Per a granges fora de zones vulnerables, 
l’obligació entrarà en vigor el 24/10/2016.

Per la seva banda, la modificació del Decret 136/2009, del programa d’actuació en 
zones vulnerables i de la gestió de les dejeccions ramaderes a tot el territori, és una de 
les actuacions claus que han de permetre una millora en l’adaptació del sistema.
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Les modificacions que es pretenen introduir es fonamenten en l’experiència adqui-
rida.

D’altra banda, s’han realitzat els estudis tècnics necessaris per tal de sol·licitar a la 
Comissió Europea una exempció al límit de dejeccions de 170 kg N/ha i any, en deter-
minades situacions en què està tècnicament justificat. Aquesta sol·licitud d’exempció es 
podrà presentar en el marc de la modificació del Decret 136/2009.

Les principals novetats que planteja aquesta revisió són:
– Delimitació de zones d’alta densitat ramadera (ZADER) dins de les zones vulne-

rables, on:
• Per ampliar capacitat de bestiar caldrà tractar totes les dejeccions del nou bestiar.
• S’imposen quotes de tractament de dejeccions a les granges existents de major di-

mensió.
– Eixamplar el concepte de gestió en el marc agrari per tal d’adequar-lo a la realitat 

social i tecnològica.
– Simplificació de les condicions per ampliar bestiar fora de les ZADER.
– Transformació dels plans de gestió actuals en un sistema de declaració anual prè-

via per a tots els ramaders en base a la qual es determinarà el nombre d’animals que po-
dran criar durant els 12 mesos següents.

– Transformació dels grans plans conjunts en centres de gestió conjunts que gestio-
nin de manera efectiva i conjunta les dejeccions.

– Obligatorietat de l’ús de tècniques millorades d’aplicació de dejeccions (tubs pen-
jants, injectors de purins, conductímetre).

– Introducció de criteris d’anàlisis de sòls en determinades situacions.
– Clarificació de la responsabilitat en cas d’incorrecta gestió de les dejeccions rama-

deres.
– Extensió de l’obligació d’anotar les aplicacions de fertilitzants a un major nombre 

d’explotacions agrícoles sense ramaderia.
– Estendre i completar la traçabilitat a tots els operadors que gestionen dejeccions 

ramaderes
En el camp de les actuacions tècniques de foment de bones pràctiques i tractaments, 

destaquen:
– La creació de l’Oficina de Fertilització i Tractament de Dejeccions Ramaderes, 

amb la finalitat de posar a disposició del sector tota la informació disponible en relació 
a la fertilització i el tractament de dejeccions. Es tracta d’una oficina virtual, via web, 
dotada d’un equip tècnic que s’encarrega de generar i difondre aquesta informació.

L’Oficina treballa de manera consorciada amb Universitats i centres tecnològics de 
recerca i les principals línies de treball són:

• Millora de la gestió en granja: reducció del consum d’aigua (reducció del volum 
final de dejeccions, que redueix cost de gestió); millora de les dietes (per reduir l’excre-
ció de nitrogen, fòsfor i metalls pesants); sistemes d’emmagatzematge de les dejeccions; 
reducció de pudors.

• Gestió de la fertilització: generació d’informació a partir de parcel·les experimen-
tals; recomanacions de fertilització per a diferents cultius (dosis d’aplicació, moments i 
tipus de fertilitzants); plans de millora de la fertilització com a eina per arribar al mà-
xim nombre d’agricultors.

• Sistemes de tractament de dejeccions ramaderes, tant en origen com de forma con-
junta (separadors sòlid-líquid de purins; plantes de biogàs; tractaments biològics de des-
nitrificació; etc.). Assessorament a nivell individualitzat. Avaluació i promoció de nous 
sistemes de tractament.

• Divulgació: taules d’extraccions de nutrients per cultius; taules de riquesa de nu-
trients en diferents fertilitzants; calculadora de costos de fertilització; suport en temes 
normatius; organització de jornades divulgatives.

– Plans de millora de la fertilització agrària. Actuacions territorials per transferir 
tecnologia de fertilització als agricultors i ramaders. S’estructura en diferents àmbits 
territorials (Pla de Terres de Ponent, Pla de Terres de Girona...) en base a assajos de 
camp de mitja-llarga durada amb materials orgànics (fems, purins, gallinasses, diges-
tats,...). Treball dels tècnics del DARP en col·laboració de les Universitats (Lleida, Vic) i 
centres tecnològics. És la peça clau del sistema de foment.
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– Implementació d’un sistema que, en funció de millores en l’alimentació, permet 
considerar una reducció de la quantitat de nitrogen excretada pel bestiar porcí. Perquè 
una granja vulgui optar a això, ho ha d’incloure i justificar en el pla de gestió. Únic i 
pioner a l’Estat espanyol.

– Projecte Life+ Futur Agrari: execució, coordinat pel DARP, d’un projecte que 
abasta el període 2013-2017. Està dotat amb més de dos milions d’euros. Els socis són: 
Fundació Mas Badia, IRTA, Centre de la Propietat Forestal, Agència de Residus de Ca-
talunya i el DARP. S’aborda la implementació de tècniques innovadores des de la granja 
a la parcel·la agrícola receptora de les dejeccions, i també els corrents d’aigua.

– Les línies d’ajut relacionades són:
• Ajuts a la gestió dels purins de les granges afectades pel tancament de les plantes 

de cogeneració de purins. Dotat amb 3.374.000 € de fons provinents del MAGRAMA. 
Destinat al transport de purins i a diferents tipus d’inversió (tractaments i infraestructu-
res de gestió).

• Mesura agroambiental: dins del PDR. Per a realització d’anàlisi de sòls i fertilit-
zants, recomanació de fertilització per part d’un tècnic en base als anàlisis i aplicació de 
dejeccions amb sistemes eficients.

•Ajuts a la mitigació del canvi climàtic: dins del PDR. Ajuts a actuacions que mini-
mitzen les emissions de gasos d’efecte hivernacle i d’amoníac.

•Ajuts lligats a la generació d’innovació: grups operatius. Dins del PDR. Ajuts a ac-
tuacions que tenen per objectiu resoldre un problema específic sectorial i/o territorial o 
per aprofitar una oportunitat relacionada, en aquest cas, amb la gestió de les dejeccions 
ramaderes.

• Ajuts de mínimis en forma de garantia per al finançament de les empreses agràries: 
són actuacions subvencionables la implantació de sistemes de tractament, la compra de 
sistemes d’aplicació, la construcció de basses i, en general, qualsevol sistema de gestió.

– Actualment, està en tràmit una Ordre d’aplicadors de fertilitzants per garantir-ne 
la seva formació tècnica.

En l’àmbit dels Plans de control que el DARP executa per al control de la gestió de 
les dejeccions ramaderes i dels fertilitzants nitrogenats, s’articula al voltant de:

– Els controls de condicionalitat.
– El control de nutrients als sòls.
– El control de les dietes que redueixen l’excreció de nitrogen.
– El control dels llibres de gestió.
En aquests moments s’està treballant en el desenvolupament d’una plataforma infor-

màtica per a rebre les dades en temps real de les aplicacions de dejeccions ramaderes 
via GPS a més de 10 km de les explotacions.

I finalment, destacar les actuacions dutes a terme davant del tancament de plantes 
d’assecatge de purins a començament de 2014.

En aquest sentit, el tancament de les sis plantes d’assecatge tèrmic de purins a Cata-
lunya va abocar el sector i el DARP a la necessitat d’afrontar aquell problema de forma 
individualitzada i urgent, motiu pel qual el DARP va endegar un seguit d’actuacions 
que es poden sintetitzar en:

– Creació d’un Grup Interdepartamental, dins de la Comissió Interdepartamental de 
Nitrats, per cercar alternatives al tancament de les plantes, motivat per la reforma esta-
tal de la política d’energies renovables.

– Un cop tancades les plantes es va procedir a:
• Estudi de tecnologies alternatives a les plantes a través del biogàs, biorefineries, 

etc.
• Assessorament a nivell de granja individual sobre les alternatives per modificar el 

seu sistema de gestió.
• Implementació d’una línia d’ajut, explicada més amunt.
• Aplicació d’un programa de reducció de censos en el cas de granges que no poden 

obtenir alternatives viables de gestió.

Barcelona, 6 d’abril de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les explotacions 
ramaderes a les quals s’han fet diagnosis de les dejeccions ramaderes en 
data del 31 de gener de 2016
314-02164/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 19253 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-02164/11 us informo del 
següent:

En relació a la primera pregunta, s’han visitat de manera individualitzada el número 
d’explotacions que s’indiquen a continuació (disgregades per municipi):

Alcarràs, 22 / Almacelles, 2 / Bell-lloc, 3 / Bellvís, 5 / Borges Blanques, 1 / Calldete-
nes, 5 / Castellnou de Seana, 10 / Golmés, 7 / Gurb, 16 / Ivars d’Urgell, 11 / Linyola, 3 /  
Lleida, 17 / Malla, 3 / Manlleu, 21 / Masies de Roda, 11 / Masies de Voltregà, 38 / Miral-
camp, 13 / Mollerussa, 3 / Muntanyola, 1 / Orís, 3 / Palau d’Anglesola, 11 / El Poal, 1 /  
Sant Bertomeu del Grau, 1 / Sant Julià de Vilatorta, 1 / Sant Pere de Torelló, 2 / Sant Vi-
cenç de Torelló, 2 / Santa Cecília de Voltregà, 7 / Santa Eugènia de Riuprimer, 2 / San-
ta Eulàlia de Voltregà, 2 / Santa Maria de Corcó, 23 / Seva, 1 / Sidamon, 3 / Soses, 8 / 
Taradell, 11 / Tavèrnoles, 3 / Tavertet, 1 / Tona, 4/ Torelló, 6/ Torregrossa, 14 / Torres de 
Segre, 2 / Vic, 7 /Vilanova de Bellpuig, 3/ Vila-sana, 12.

Al Pla Conjunt de Dejeccions Ramaderes de Ramaders de les Garrigues (PC 14) 
que afectava a les plantes de TRACJUSA i VAG (Juneda), es va optar per fer un as-
sessorament mitjançant el seu tècnic, ja que aquestes plantes feien una gestió conjun-
ta. Aquesta gestió afecta a un total de 107 explotacions, bàsicament d’Arbeca (27), Les 
Borges Blanques (15), Castelldans (1), Juneda (52), Miralcamp (1), Puiggròs (10) i Tor-
regrossa (1).

La mateixa opció es va optar pels Plans Conjunts d’Alpicat (PC 15), en un total de 6 
explotacions, i Alcarràs (PC 23), amb un total d’11 explotacions en aquest municipi, 4 al 
de Soses i 1 al de Torres de Segre.

En relació a la segona pregunta, pel que fa a les informacions al ramader després de 
les diagnosis, cal dir que els ramaders van ser informats en tots els casos en els que es 
va fer la visita individualitzada. A la resta dels casos, l’assessorament es va fer a través 
del tècnic dels Plans Conjunts.

Barcelona, 6 d’abril de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat i 
liquidat de les transferències de les institucions comunitàries europees per 
a projectes d’inversió a Barcelona en el període 2011-2015
314-02324/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18911 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-02324/11 us informo del 
següent:

En les operacions programades en el tram local dels programes operatius de fons 
europeus gestionats per la Generalitat de Catalunya, és el Ministeri d’Hisenda i Admi-
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nistracions Públiques qui rep els fons de la Comissió Europea i qui en fa la transferència 
als ens locals.

Barcelona, 4 d’abril de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes d’inversió 
d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya a Barcelona
314-02376/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 18912 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-02376/11 us informo del 
següent:

Es facilita la informació en document annex.

Barcelona, 4 d’abril de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute que té la 
Generalitat amb els municipis
314-02540/11

RESPOSTA CONJUNTA DEL GOVERN

Reg. 19327 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-02540/11 us informo 
del següent:

L’impacte de la crisi financera, juntament amb l’infrafinançament al qual està sot-
mesa la Generalitat de Catalunya i les conseqüències del fet que el gran gruix dels 
nostres impostos siguin recaptats pel Govern central, han impedit que la Generalitat 
pogués accedir als mercats financers, i s’ha vist obligada a recórrer als mecanismes ex-
traordinaris de liquiditat que ha posat en funcionament el Govern central. Cal recordar 
que aquests mecanismes de liquiditat són préstecs que el Govern de la Generalitat ha de 
retornar amb el pagament dels interessos corresponents.

Les decisions de la Generalitat de Catalunya en matèria financera estan subjectes als 
condicionants de finançament imposats per l’adhesió d’aquesta Administració als me-
canismes extraordinaris de suport a la liquiditat de les Comunitats autònomes, els quals 
determinen expressament les finalitats a què ha de ser aplicada la liquiditat atorgada.

Alhora, el marge d’actuació tresorera de la Generalitat de Catalunya està limitat 
de manera fonamental, entre d’altres, per les exigències establertes en la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, la qual ator-
ga prioritat absoluta al pagament dels interessos del deute públic, i imposa l’assumpció 
d’objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic, així com el compliment dels 
períodes mitjans de pagament als proveïdors. La prelació marcada per la normativa es-
tatal és la següent:

1. Interessos i capital de deute públic.
2. Capítol 1.
3. Altres obligacions tributàries i sentències judicials.



BOPC 105
15 d’abril de 2016

1.25.15. Preguntes per escrit 84

4. Proveïdors de capítol 2 i 6 i convenis de col·laboració d’acord amb l’ordre de pre-
lació del FLA:

– 4.1. Contractes en general.
– 4.2. Lloguers i assegurances.
– 4.3. Concerts educatius, socials i sanitaris.
– 4.4. Convenis de col·laboració (farmàcies, col·legi d’advocats i altres).
– 4.5. Resta que computen en càlcul del període mig de pagament.
5. Transferències a associacions i institucions sense finalitat de lucre i ajuts directes 

a famílies en l’àmbit de la dependència.
6. Subvencions, transferències i altres amb entitats locals i universitats no nomina-

tiva.
7. Resta de pagaments.
D’altra banda, la Comissió Delegada del Govern d’Assumptes Econòmics del passat 

20 de novembre imposa a Catalunya unes condicions diferenciades d’altres comunitats 
Autònomes per rebre el FLA extraordinari. En l’acord d’aquesta Comissió s’estableixen 
quins seran els pagaments a realitzar que corresponen a la llista inclosa a l’Annex I cor-
responents a serveis públics fonamentals i a l’Annex II que inclou una relació d’altres 
serveis públics prioritaris.

Així mateix, aquesta ordre estableix que els recursos mensuals assignats a la Comu-
nitat Autònoma de Catalunya en concepte de recursos del sistema de finançament sub-
jectes a liquidació, es destinaran prioritàriament als serveis públics previstos en l’annex 
I i II d’aquest acord.

La imposició de les esmentades exigències des del Govern central té, doncs, inci-
dència absoluta sobre la situació actual d’insuficiència de recursos financers de la Ge-
neralitat.

En el marc d’aquesta situació, el Govern de la Generalitat ha donat suport en tot mo-
ment als ens locals, atenent de manera prioritària aquells consistoris que s’han trobat en 
una situació financera difícil.

S’adjunten en annex el quadre corresponent a les obligacions reconegudes pendent 
de pagament als ajuntaments, d’acord amb la informació disponible.

Aquestes dades són susceptibles de variació en funció dels moviments que es van 
realitzant a Tresoreria, especialment als corresponents al tancament de març.

Barcelona, 6 d’abril de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

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

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb els 
ajuntaments
314-03636/11 a 314-03677/11

RESPOSTA CONJUNTA DEL GOVERN

Reg. 19323 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 314-03636/11 a la 
314-3677/11 us informo del següent:

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

L’impacte de la crisi financera, juntament amb l’infrafinançament al qual està sot-
mesa la Generalitat de Catalunya i les conseqüències del fet que el gran gruix dels 
nostres impostos siguin recaptats pel Govern central, han impedit que la Generalitat 
pogués accedir als mercats financers, i s’ha vist obligada a recórrer als mecanismes ex-
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traordinaris de liquiditat que ha posat en funcionament el Govern central. Cal recordar 
que aquests mecanismes de liquiditat són préstecs que el Govern de la Generalitat ha de 
retornar amb el pagament dels interessos corresponents.

Les decisions de la Generalitat de Catalunya en matèria financera estan subjectes als 
condicionants de finançament imposats per l’adhesió d’aquesta Administració als me-
canismes extraordinaris de suport a la liquiditat de les Comunitats autònomes, els quals 
determinen expressament les finalitats a què ha de ser aplicada la liquiditat atorgada.

Alhora, el marge d’actuació tresorera de la Generalitat de Catalunya està limitat 
de manera fonamental, entre d’altres, per les exigències establertes en la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, la qual ator-
ga prioritat absoluta al pagament dels interessos del deute públic, i imposa l’assumpció 
d’objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic, així com el compliment dels 
períodes mitjans de pagament als proveïdors. La prelació marcada per la normativa es-
tatal és la següent:

1. Interessos i capital de deute públic.
2. Capítol 1.
3. Altres obligacions tributàries i sentències judicials.
4. Proveïdors de capítol 2 i 6 i convenis de col·laboració d’acord amb l’ordre de pre-

lació del FLA:
– 4.1. Contractes en general.
– 4.2. Lloguers i assegurances.
– 4.3. Concerts educatius, socials i sanitaris.
– 4.4. Convenis de col·laboració (farmàcies, col·legi d’advocats i altres).
– 4.5. Resta que computen en càlcul del període mig de pagament.
5. Transferències a associacions i institucions sense finalitat de lucre i ajuts directes 

a famílies en l’àmbit de la dependència.
6. Subvencions, transferències i altres amb entitats locals i universitats no nomina-

tiva.
7. Resta de pagaments.
D’altra banda, la Comissió Delegada del Govern d’Assumptes Econòmics del passat 

20 de novembre imposa a Catalunya unes condicions diferenciades d’altres comunitats 
Autònomes per rebre el FLA extraordinari. En l’acord d’aquesta Comissió s’estableixen 
quins seran els pagaments a realitzar que corresponen a la llista inclosa a l’Annex I cor-
responents a serveis públics fonamentals i a l’Annex II que inclou una relació d’altres 
serveis públics prioritaris.

Així mateix, aquesta ordre estableix que els recursos mensuals assignats a la Comu-
nitat Autònoma de Catalunya en concepte de recursos del sistema de finançament sub-
jectes a liquidació, es destinaran prioritàriament als serveis públics previstos en l’annex 
I i II d’aquest acord.

La imposició de les esmentades exigències des del Govern central té, doncs, inci-
dència absoluta sobre la situació actual d’insuficiència de recursos financers de la Ge-
neralitat.

En el marc d’aquesta situació, el Govern de la Generalitat ha donat suport en tot mo-
ment als ens locals, atenent de manera prioritària aquells consistoris que s’han trobat en 
una situació financera difícil.

S’adjunten en annex les dades de les obligacions reconegudes pendent de pagament 
desglossades per ajuntaments. Aquestes dades són susceptibles de variació en funció 
dels moviments que es van realitzant a Tresoreria, especialment als corresponents al 
tancament de març.

No és possible facilitar un calendari, ja que els pagaments es van realitzant en fun-
ció de la liquiditat i sempre prioritzant la despesa social.

Barcelona, 6 d’abril de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

N. de la r.: 

– La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

– La resposta a la pregunta NT 314-03636/11 respon conjuntament, també, les preguntes 
següents: 314-03637/11, 314-03638/11, 314-03639/11, 314-03640/11, 314-03641/11, 314-



BOPC 105
15 d’abril de 2016

1.27.15. Preguntes per escrit 86

03642/11, 314-03643/11, 314-03644/11, 314-03645/11, 314-03646/11, 314-03647/11, 
314-03648/11, 314-03649/11, 314-03650/11, 314-03651/11, 314-03652/11, 314-03653/11, 
314-03654/11, 314-03655/11, 314-03656/11, 314-03657/11, 314-03658/11, 314-03659/11, 
314-03660/11, 314-03661/11, 314-03662/11, 314-03663/11, 314-03664/11, 314-03665/11, 
314-03666/11, 314-03667/11, 314-03668/11, 314-03669/11, 314-03670/11, 314-03671/11, 
314-03672/11, 314-03673/11, 314-03674/11, 314-03675/11, 314-03676/11, 314-03677/11.

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre la cobertura que els mitjans de 
la Corporació han fet de l’Informe 28/2015 de la Sindicatura de Comptes
316-00036/11

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 19768 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Per donar compliment al que disposa l’article 192.1 del Reglament del Parlament de 

Catalunya sobre preguntes dels diputats a respondre per escrit pel president de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals.

En resposta a la pregunta escrita 316-00036/11 sobre la cobertura que els mitjans 
de la Corporació han fet de l’Informe 28/2015 de la Sindicatura de Comptes, presenta-
da pel diputat Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 
es Pot.

Resposta
En data 17 de febrer del 2016, la Sindicatura de Comptes, segons la informació de 

què disposa la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, va fer públic mitjançant el 
seu portal web corporatiu l’informe 28/2015, sobre les obres de construcció de l’Hospi-
tal Comarcal del Baix Llobregat, anomenat Moisès Broggi.

(ht tp://www.sindicatura.org/en /web/guest /actual itat /-/asset_publisher/
l6SM/content /publicacio-informes-26-27-28-30-31-i-32-2015/16;jsessioni-
d=DD3AE2A6EDEC62334D5F4588DFB4905A?redirect=http%3A%2F%2Fwww.
sindicatura.org%2Fen%2Fweb%2Fguest%2Factualitat%3Bjsessionid%3DD-
D3AE2A6EDEC62334D5F4588DFB4905A%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_l6S-
M%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_
col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1).

Un cop analitzada la cobertura informativa que els mitjans de la CCMA van donar 
a la publicació d’aquest informe, podem afirmar que es tracta d’un tractament adequat i 
coherent amb els criteris professionals habituals dels nostres mitjans.

El mateix dimecres 17 de febrer, i no el 22 de febrer, com manifesta l’il·lustre senyor 
diputat, el portal 324.cat es va fer ressò del contingut de l’informe, fent referència a la 
informació donada per l’Agència Catalana de Notícies. Posteriorment, el dilluns 22 de 
febrer del 2016, el programa Els matins, de TV3, va entrevistar el síndic de comptes, Sr. 
Jaume Amat, amb motiu de la publicació per part de la Sindicatura de diferents infor-
mes, entre els quals el 28/2015, sobre les obres de construcció de l’Hospital Comarcal 
del Baix Llobregat, anomenat Moisès Broggi.

Els criteris de selecció informativa els prenen els professionals de la CCMA seguint 
les pautes i directrius del nostre Llibre d’Estil. En aquest sentit, seleccionem, elaborem i 
difonem continguts informatius tenint en compte els criteris d’actualitat, globalitat, pro-
ximitat, incidència social, valor documental i servei públic. Aquests factors, i no uns al-
tres, són els que determinen l’interès informatiu d’un fet o una notícia. Per tot això, i per 
tal de garantir una informació independent, plural i veraç, els mitjans de la CCMA prio-
ritzen els continguts informatius.

http://www.sindicatura.org/en/web/guest/actualitat/-/asset_publisher/l6SM/content/publicacio-informes-26-27-28-30-31-i-32-2015/16;jsessionid=DD3AE2A6EDEC62334D5F4588DFB4905A?redirect=http%3A%2F%2Fwww.sindicatura.org%2Fen%2Fweb%2Fguest%2Factualitat%3Bjsessionid%3DDD3AE2A6EDEC62334D5F4588DFB4905A%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_l6SM%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
http://www.sindicatura.org/en/web/guest/actualitat/-/asset_publisher/l6SM/content/publicacio-informes-26-27-28-30-31-i-32-2015/16;jsessionid=DD3AE2A6EDEC62334D5F4588DFB4905A?redirect=http%3A%2F%2Fwww.sindicatura.org%2Fen%2Fweb%2Fguest%2Factualitat%3Bjsessionid%3DDD3AE2A6EDEC62334D5F4588DFB4905A%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_l6SM%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
http://www.sindicatura.org/en/web/guest/actualitat/-/asset_publisher/l6SM/content/publicacio-informes-26-27-28-30-31-i-32-2015/16;jsessionid=DD3AE2A6EDEC62334D5F4588DFB4905A?redirect=http%3A%2F%2Fwww.sindicatura.org%2Fen%2Fweb%2Fguest%2Factualitat%3Bjsessionid%3DDD3AE2A6EDEC62334D5F4588DFB4905A%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_l6SM%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
http://www.sindicatura.org/en/web/guest/actualitat/-/asset_publisher/l6SM/content/publicacio-informes-26-27-28-30-31-i-32-2015/16;jsessionid=DD3AE2A6EDEC62334D5F4588DFB4905A?redirect=http%3A%2F%2Fwww.sindicatura.org%2Fen%2Fweb%2Fguest%2Factualitat%3Bjsessionid%3DDD3AE2A6EDEC62334D5F4588DFB4905A%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_l6SM%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
http://www.sindicatura.org/en/web/guest/actualitat/-/asset_publisher/l6SM/content/publicacio-informes-26-27-28-30-31-i-32-2015/16;jsessionid=DD3AE2A6EDEC62334D5F4588DFB4905A?redirect=http%3A%2F%2Fwww.sindicatura.org%2Fen%2Fweb%2Fguest%2Factualitat%3Bjsessionid%3DDD3AE2A6EDEC62334D5F4588DFB4905A%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_l6SM%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
http://www.sindicatura.org/en/web/guest/actualitat/-/asset_publisher/l6SM/content/publicacio-informes-26-27-28-30-31-i-32-2015/16;jsessionid=DD3AE2A6EDEC62334D5F4588DFB4905A?redirect=http%3A%2F%2Fwww.sindicatura.org%2Fen%2Fweb%2Fguest%2Factualitat%3Bjsessionid%3DDD3AE2A6EDEC62334D5F4588DFB4905A%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_l6SM%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
http://www.sindicatura.org/en/web/guest/actualitat/-/asset_publisher/l6SM/content/publicacio-informes-26-27-28-30-31-i-32-2015/16;jsessionid=DD3AE2A6EDEC62334D5F4588DFB4905A?redirect=http%3A%2F%2Fwww.sindicatura.org%2Fen%2Fweb%2Fguest%2Factualitat%3Bjsessionid%3DDD3AE2A6EDEC62334D5F4588DFB4905A%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_l6SM%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
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Amb l’aplicació d’aquests criteris al cas concret que interessa a l’il·lustre senyor dipu-
tat, entenem que la cobertura informativa donada a la publicació per part de la Sindicatu-
ra de Comptes de l’informe 28/2015, sobre les obres de construcció de l’Hospital Comar-
cal del Baix Llobregat, anomenat Moisès Broggi, és adequada i proporcional a l’interès 
informatiu i al Llibre d’Estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Barcelona, 6 d’abril del 2016
Brauli Duart i Llinares

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el la intenció del 
presentador del programa Economia en colors de comercialitzar un llibre 
basat en aquest programa
325-00012/11

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 19769 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Per donar compliment al que disposa l’article 192.1 del Reglament del Parlament de 

Catalunya sobre preguntes dels diputats als càrrecs directius de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals.

En resposta a la pregunta escrita 325-00012/11 sobre la intenció del presentador del 
programa Economia en colors de comercialitzar un llibre basat en aquest programa, 
presentada pel diputat David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialista.

Resposta
En data 11 de març d’enguany, i en resposta a la sol·licitud d’informació i documenta-

ció presentada pel l’il·lustre diputat senyor David Pérez Ibáñez (320-00017/11), la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals ja ha tramès al secretari general del Parlament 
de Catalunya una còpia íntegra del contracte subscrit entre la companyia mercantil El 
Terrat de Produccions, SL, i la CCMA per a la producció, en règim de producció asso-
ciada, de l’obra audiovisual consistent en el programa d’entreteniment divulgatiu «Eco-
nomia en colors», contracte sobre el qual versa la pregunta de l’il·lustre senyor diputat.

El pacte novè del contracte exclou, a l’apartat destinat a la transformació de l’obra 
audiovisual, i de manera expressa, la cessió per part de la productora El Terrat de Pro-
duccions, SL, a la CCMA dels drets d’explotació de qualsevol tipus d’obra literària ba-
sada en el format, el programa i/o el seu contingut. Una exclusió que reafirma posterior-
ment el pacte onzè del contracte, quan exposa que queda reservada en exclusiva a favor 
de la productora l’explotació literària del format i dels continguts del programa, sense 
cap mena de participació per part de la CCMA.

Els pactes i condicions que s’incorporen als contractes de producció associada són 
el resultat d’un procés de negociació i acord entre les parts contractuals, dut a terme, en 
el cas de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, per part dels responsables 
tècnics dels nostres mitjans que, amb la seva expertesa i professionalitat, garanteixen 
els millors acords possibles en funció de les disponibilitats pressupostàries i les neces-
sitats de programació del servei públic de comunicació audiovisual de la Generalitat de 
Catalunya. I és en aquest marc tècnic i d’espai decisori professional on s’acorden les es-
pecificitats amb què es contracta l’obra audiovisual. I en el cas que interessa a l’il·lustre 
senyor diputat, la decisió sobre la reserva, en exclusiva, dels drets d’explotació literària 
del programa en mans de la productora.

Cal recordar en aquest extrem que aquesta tipologia de contractes estan exclosos de 
l’àmbit d’aplicació del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic d’acord amb 
el que preveu el seu article 4.1, lletra p), tenen caràcter privat i els és d’aplicació el Text 
Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, així com la resta de normes de dret privat.

Barcelona, 6 d’abril del 2016
Brauli Duart i Llinares
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la retirada de 
la campanya de publicitat institucional Benvinguda línia 9!
311-00119/11

ANUNCI: DAVID MEJÍA AYRA, DEL GP C’S

Reg. 14119 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 08.04.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
David Mejía Ayra, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que 

estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta se-
güent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El pasado 1 de marzo el Consell de l’Audiovisual de Catalunya adoptó, por unanimi-

dad, un acuerdo en el que instaba a la retirada inmediata de la campaña de publicidad 
institucional Benvinguda línia 9! de las emisiones de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals «pel que fa als aspectes que contravinguin la prohibició legal de destacar 
la gestió o els objectius aconseguits pels poders públics en les campanyes institucio-
nals».

Teniendo en cuentas las prohibiciones de promover o contratar campañas institucio- 
nales de publicidad y de comunicación establecidas en el artículo 4 de la ley 29/2005, 
de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional, 

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario
– ¿Ha retirado el Govern de la Generalitat esta campaña de todos los medios y so-

portes?
– En caso afirmativo, ¿cuándo?
– En caso negativo, ¿por qué no? ¿cuándo piensa retirar dicha campaña?
– ¿Qué coste económico ha implicado para las arcas públicas catalanas la produc-

ción y ubicación de dicha campaña en diferentes soportes?
– ¿Recibió dicha campaña el visto bueno de la Comisión Asesora sobre la Publici-

dad Institucional?
– En caso afirmativo, ¿cuándo?
– En caso negativo, ¿por qué no?

Palau del Parlament, 11 de març de 2016
David Mejía Ayra, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius que 
justifiquen el nomenament del director gerent del Consorci Administració 
Oberta de Catalunya
311-00121/11

ANUNCI: EVA MARTÍNEZ MORALES, DEL GP SOC

Reg. 16721 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions 

Públiques i Habitatge, 08.04.2016

A la Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge
Eva Martínez Morales, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 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: 
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– Quins són els motius que justifiquen el nomenament del Sr. Manel Sanromà com a 
director gerent del Consorci per l’Administració Oberta de Catalunya (AOC)?

Palau del Parlament, 18 de març de 2016
Eva Martínez Morales, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet que 
l’Oficina Antifrau de Catalunya investigui la gestió de l’organisme que 
dirigia l’actual director gerent del Consorci Administració Oberta de 
Catalunya
311-00122/11

ANUNCI: EVA MARTÍNEZ MORALES, DEL GP SOC

Reg. 16722 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions 

Públiques i Habitatge, 08.04.2016

A la Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge
Eva Martínez Morales, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 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: 
– Quin és el criteri del Govern sobre el fet que l’Oficina Antifrau estigui investigant 

factures sense justificar per 1.4M€ per part de l’organisme del qual l’actual director ge-
rent del Consorci per l’Administració Oberta de Catalunya era responsable?

Palau del Parlament, 18 de març de 2016
Eva Martínez Morales, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la idoneïtat de 
nomenar director gerent del Consorci Administració Oberta de Catalunya 
l’exresponsable d’un organisme que l’Oficina Antifrau de Catalunya està 
investigant
311-00123/11

ANUNCI: EVA MARTÍNEZ MORALES, DEL GP SOC

Reg. 16723 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions 

Públiques i Habitatge, 08.04.2016

A la Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge
Eva Martínez Morales, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 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: 
– Considera adient el Govern nomenar director gerent del Consorci per l’Adminis-

tració Oberta de Catalunya (AOC) el qui era responsable d’un organisme que està sent 
investigat per l’Oficina Antifrau per factures sense justificar?

Palau del Parlament, 18 de març de 2016
Eva Martínez Morales, diputada GP SOC

Fascicle tercer
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3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els defectes i les 
patologies de construcció de l’edifici de l’Escola Lola Anglada, de Sant 
Quirze del Vallès (Vallès Occidental)
314-04075/11

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP C’S

Reg. 18800 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Sergio Sanz Jiménez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

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

Segons informació que ha arribat a aquest diputat, l’Escola Lola Anglada de Sant 
Quirze del Vallès, construïda l’any 2008, presenta diferents defectes i patologies de ca-
ràcter constructiu. Entenent que el promotor va ser la Generalitat de Catalunya i que per 
la data de construcció encara es trobaria dins de la garantia decennal, 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Té el Govern de la Generalitat constància de l’existència de patologies en aquest 

edifici i de quina manera considera donar-hi solució?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2016 
Sergio Sanz Jiménez, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla pilot de selecció de 
personal interí docent per a la cobertura de baixes durant el curs escolar
314-04076/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 19024 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlamento
María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-

talunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Par-
lamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué valoración hace el Departament d’Ensenyament del plan piloto para la co-

bertura de bajas del personal docente durante el curso escolar, conocido como PDI?

Palacio del Parlamento, 31 de marzo de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració dels docents 
i llurs representants amb relació al pla pilot de selecció de personal interí 
docent als Serveis Territorials del Maresme - Vallès Oriental
314-04077/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 19025 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlamento
María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-

talunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Par-
lamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Qué valoración han trasladado el Departament d’Ensenyament los docentes y sus re-
presentantes en relación al plan piloto de aplicación del PDI en Maresme-Vallès Oriental?

Palacio del Parlamento, 31 de marzo de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les millores o les mesures 
correctores previstes en el procediment telemàtic per a la selecció de 
personal interí docent
314-04078/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 19026 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlamento
María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-

talunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Par-
lamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué mejoras o medidas correctoras en el uso del aplicativo PDI piensa poner en 

marcha el Departament d’Ensenyament para futuros planes piloto?

Palacio del Parlamento, 31 de marzo de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de baixes 
que es preveia cobrir amb el pla pilot de selecció de personal interí docent 
als Serveis Territorials del Maresme - Vallès Oriental
314-04079/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 19027 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlamento
María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-

talunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Par-
lamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué porcentaje de la cobertura total de bajas preveía el Departament d’Ensenya-

ment que se realizaría mediante el nuevo PDI en el plan piloto Maresme-Vallès Oriental?

Palacio del Parlamento, 31 de marzo de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de baixes 
que es preveia cobrir a les escoles de primària amb el pla pilot de selecció 
de personal interí docent als Serveis Territorials del Maresme - Vallès Oriental
314-04080/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 19028 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlamento
María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del 
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Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué porcentaje de la cobertura total de bajas en escuelas de primaria preveía el 

Departament d’Ensenyament que se realizaría mediante el nuevo PDI en el plan piloto 
Maresme-Vallès Oriental?

Palacio del Parlamento, 31 de marzo de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de baixes 
que es preveia cobrir als instituts amb el pla pilot de selecció de personal 
interí docent als Serveis Territorials del Maresme - Vallès Oriental
314-04081/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 19029 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 porcentaje de la cobertura total de bajas en institutos preveía el Departament 

d’Ensenyament que se realizaría mediante el nuevo PDI en el plan piloto Maresme-Va-
llès Oriental?

Palacio del Parlamento, 31 de marzo de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del 
desenvolupament i la posada en funcionament del procediment telemàtic 
per a la selecció de personal interí docent
314-04082/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 19030 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 coste ha tenido el desarrollo y puesta en funcionamiento del aplicativo PDI?

Palacio del Parlamento, 31 de marzo de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del pla pilot de 
selecció de personal interí docent als Serveis Territorials del Maresme - 
Vallès Oriental
314-04083/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 19031 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 coste ha tenido el plan piloto aplicado, PDI, en los servicios territoriales Ma-

resme-Vallès Oriental?

Palacio del Parlamento, 31 de marzo de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de l’ús limitat 
del nou procediment establert pel pla pilot de selecció de personal interí 
docent als Serveis Territorials del Maresme - Vallès Oriental
314-04084/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 19032 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 motivos se ha hecho un uso tan limitado del nuevo procedimiento PDI en 

el plan piloto Maresme-Vallès Oriental? (Solo el 19% de los centros usaron el PDI para 
cubrir sus bajas, frente al 81% de los centros que cubrieron bajas por el procedimiento 
tradicional).

Palacio del Parlamento, 31 de marzo de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de l’ús del nou 
procediment establert pel pla pilot de selecció de personal interí docent 
als centres d’educació primària i als de secundària dels Serveis Territorials 
del Maresme-Vallès Oriental
314-04085/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 19033 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlamento
María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-

talunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Par-
lamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Por qué motivos se ha hecho un uso tan limitado del nuevo procedimiento PDI en 
centros de primaria respecto de los de secundaria en el plan piloto Maresme-Vallès Ori-
ental? (74 escuelas lo usaron frente a solo 23 institutos).

Palacio del Parlamento, 31 de marzo de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de l’ús 
prioritari del nou procediment establert pel pla pilot de selecció de 
personal interí docent als Serveis Territorials del Maresme - Vallès Oriental 
per a cobrir baixes de docents de primària
314-04086/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 19034 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 motivos se ha usado el PDI prioritariamente para cubrir bajas de primaria 

en el plan piloto Maresme-Vallès Oriental? (De las 224 bajas cubiertas mediante PDI, el 
75% corresponden a docentes de primaria y el 24% a docentes de secundaria).

Palacio del Parlamento, 31 de marzo de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució geogràfica 
dels centres de primària que van fer servir el nou procediment establert 
pel pla pilot de selecció de personal interí docent als Serveis Territorials 
del Maresme - Vallès Oriental
314-04087/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 19035 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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: 
– ¿Podría facilitar el Departament d’Ensenyament el detalle de la distribución geo-

gráfica (municipio) de los 74 centros de primaria que utilizaron el PDI durante el plan 
piloto Maresme-Vallès Oriental?

Palacio del Parlamento, 31 de marzo de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució geogràfica 
dels centres de secundària que van fer servir el procediment establert pel 
pla pilot de selecció de personal interí docent als Serveis Territorials del 
Maresme - Vallès Oriental
314-04088/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 19036 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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: 
– ¿Podría facilitar el Departament d’Ensenyament el detalle de la distribución geo-

gráfica (municipio) de los 23 centros de secundaria que utilizaron el PDI durante el plan 
piloto Maresme-Vallès Oriental?

Palacio del Parlamento, 31 de marzo de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada de les baixes 
cobertes pel nou procediment establert pel pla pilot de selecció de 
personal interí docent als Serveis Territorials del Maresme - Vallès Oriental
314-04089/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 19037 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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: 
– ¿Podría el Departament d’Ensenyament explicar si las bajas cubiertas aplicando el 

PDI en el plan piloto Maresme-Vallès Oriental han sido las de mayor duración? ¿Dispo-
ne el Departament d’Ensenyament de datos que justifiquen esta teoría?

Palacio del Parlamento, 31 de marzo de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada mitjana de les 
baixes cobertes en funció del procediment de selecció emprat durant el 
pla pilot de selecció de personal interí docent als Serveis Territorials del 
Maresme - Vallès Oriental
314-04090/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 19038 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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.
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Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es la duración media de las bajas cubiertas, mediante el procedimiento tra-

dicional, y aplicando el PDI, durante el plan piloto Maresme-Vallès Oriental?

Palacio del Parlamento, 31 de marzo de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada mitjana, per 
tipus de procediment, de les baixes cobertes als centres de primària 
que van fer servir el nou procediment establert pel pla pilot de selecció 
de personal interí docent dels Serveis Territorials del Maresme - Vallès 
Oriental
314-04091/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 19039 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlamento
María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es la duración media de las bajas cubiertas, mediante el procedimiento tra-

dicional, y aplicando el PDI, durante el plan piloto Maresme-Vallès Oriental en los 74 
centros de primaria que usaron el PDI?

Palacio del Parlamento, 31 de marzo de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada mitjana, per 
tipus de procediment, de les baixes cobertes als centres de secundària 
que van fer servir el procediment tradicional durant el pla pilot de selecció 
de personal interí docent dels Serveis Territorials del Maresme - Vallès 
Oriental
314-04092/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 19040 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlamento
María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es la duración media de las bajas cubiertas, mediante el procedimiento tra-

dicional, y aplicando el PDI, durante el plan piloto Maresme-Vallès Oriental en los 23 
centros de secundaria que usaron el PDI?

Palacio del Parlamento, 31 de marzo de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada mitjana de les 
baixes cobertes pel procediment tradicional als centres de primària que no 
van fer servir el procediment establert pel pla pilot de selecció de personal 
interí docent dels Serveis Territorials del Maresme - Vallès Oriental
314-04093/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 19041 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlamento
María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es la duración media de las bajas cubiertas, mediante el procedimiento tra-

dicional, durante el plan piloto Maresme-Vallès Oriental en los 56 centros de primaria 
que no usaron el PDI?

Palacio del Parlamento, 31 de marzo de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada mitjana de les 
baixes cobertes pel procediment tradicional als centres de secundària 
que no van fer servir el procediment establert pel pla pilot de selecció 
de personal interí docent dels Serveis Territorials del Maresme - Vallès 
Oriental
314-04094/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 19042 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlamento
María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es la duración media de las bajas cubiertas, mediante el procedimiento tra-

dicional, durante el plan piloto Maresme-Vallès Oriental en los 51 centros de secunda-
ria que no usaron el PDI?

Palacio del Parlamento, 31 de marzo de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres de 
primària dels Serveis Territorials del Maresme - Vallès Oriental que no van 
fer servir el procediment establert pel pla pilot de selecció de personal 
interí docent i que van haver de cobrir baixes
314-04095/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 19043 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlamento
María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del 
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Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos de los 56 centros de primaria de Maresme-Vallès Oriental que no usaron 

el PDI tuvieron que cubrir bajas durante los meses de aplicación del plan piloto?

Palacio del Parlamento, 31 de marzo de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals 
alguns centres de primària dels Serveis Territorials del Maresme-Vallès 
Oriental que van haver de cobrir baixes no van emprar el procediment 
establert pel pla pilot de selecció de personal interí docent
314-04096/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 19044 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 motivos los centros de Maresme-Vallès Oriental, que tuvieron que cubrir 

bajas durante la aplicación del plan piloto, de estos 56, no usaron el PDI?

Palacio del Parlamento, 31 de marzo de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres de 
secundària dels Serveis Territorials del Maresme - Vallès Oriental que no 
van fer servir el procediment establert pel pla pilot de selecció de personal 
interí docent i que van haver de cobrir baixes
314-04097/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 19045 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlamento
María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta es-
crita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos de los 51 centros de secundaria de Maresme-Vallès Oriental que no usa-

ron el PDI tuvieron que cubrir bajas durante los meses de aplicación del plan piloto?

Palacio del Parlamento, 31 de marzo de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals 
alguns centres de secundària dels Serveis Territorials del Maresme - Vallès 
Oriental que van haver de cobrir baixes no van emprar el procediment 
establert pel pla pilot de selecció de personal interí docent
314-04098/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 19046 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 motivos los centros de Maresme-Vallès Oriental, que tuvieron que cubrir 

bajas durante la aplicación del plan piloto, de estos 51, no usaron el PDI?

Palacio del Parlamento, 31 de marzo de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de posar en 
marxa abans de la fi del curs 2015-2016 més plans pilot de selecció de 
personal interí docent als Serveis Territorials de Girona, Vallès Occidental i 
Barcelona Comarques
314-04099/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 19047 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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: 
– ¿Antes de finalizar este curso 2015/16 pondrá en marcha el Govern nuevos planes 

piloto de uso del PDI en Girona, Vallés Occidental y Barcelona-Comarcas?

Palacio del Parlamento, 31 de marzo de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari dels nous 
plans pilot de selecció de personal interí docent previstos per al curs 2015-
2016
314-04100/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 19048 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 nuevos planes piloto piensa poner en marcha el Govern durante el curso 
2015/16? Detallar calendario.

Palacio del Parlamento, 31 de marzo de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per 
a iniciar nous plans pilot en l’ensenyament
314-04101/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 19049 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 acciones piensa poner en marcha el Departament d’Ensenyament para el lan-

zamiento de nuevos planes piloto?

Palacio del Parlamento, 31 de marzo de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’ampliar l’ús 
del nou procediment de selecció de personal interí docent a tot el sistema 
educatiu el curs 2016-2017
314-04102/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 19050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 el Departament d’Ensenyament previsión de extender el uso del PDI a todo 

el sistema educativo catalán el curso próximo escolar?
– En caso contrario, ¿qué planes tiene el Departament d’Ensenyament para extender 

el uso del PDI a todo el sistema educativo catalán?

Palacio del Parlamento, 31 de marzo de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les millores necessàries 
en el nou procediment de selecció establert pel pla pilot de selecció 
de personal interí docent dels Serveis Territorials del Maresme - Vallès 
Oriental
314-04103/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 19051 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 mejoras o ajustes cree el Departament d’Ensenyament que necesita el aplica-

tivo PDI o su uso por los centros, a la luz de la experiencia del plan piloto Maresme-Va-
llès Oriental?

Palacio del Parlamento, 31 de marzo de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sou del president i 
conseller delegat d’Infraestructures.cat
314-04104/11

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, DEL GP SOC

Reg. 19071 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, 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: 
– Quines són les raons per les quals el sou del nou president i conseller delegat d’In-

fraestructures.cat –antiga GISA–, Joan Jaume i Oms, supera el topall legal establert per 
als directius públics?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2016 
Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els sous dels directius 
dels ens públics de la Generalitat
314-04105/11

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, DEL GP SOC

Reg. 19072 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, 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 relació dels sous dels directius dels diferents ens públics de la Genera-
litat de Catalunya, així com les justificacions de perquè s’han superat els topalls legals 
establerts en els casos en què es produeixi?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2016 
Jordi Terrades i Santacreu, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers 
operatius no voluntaris del parc de bombers d’Igualada
314-04106/11

FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP SOC

Reg. 19075 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants bombers operatius no voluntaris hi ha al Parc de Bombers d’Igualada? 

Quants efectius no voluntaris n’hi ha hauria d’haver segons el mínim de centre?

Palau del Parlament, 17 de març de 2016 
Carles Castillo Rosique, diputat GP SOC

El diputat Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialista, ha formulat la 
mateixa pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers opera-
tius no voluntaris dels parcs de bombers. Tot seguit es reprodueix la llista de preguntes 
amb el número de tramitació i de registre corresponents (admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 12.04.2016). 

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de la Llacuna (tram. 314-04107/11, reg. 19076)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Martorell (tram. 314-04108/11, reg. 19077)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Piera (tram. 314-04109/11, reg. 19078)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers del Prat de Llobregat (tram. 314-04110/11, reg. 19079)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Sant Boi de Llobregat (tram. 314-04111/11, reg. 
19080)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Sant Climent de Llobregat (tram. 314-04112/11, 
reg. 19081)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Sant Feliu de Llobregat (tram. 314-04113/11, reg. 
19082)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Santa Coloma de Cervelló (tram. 314-04114/11, 
reg. 19083)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Sitges (tram. 314-04115/11, reg. 19084)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Vilafranca del Penedès (tram. 314-04116/11, reg. 
19085)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Vilanova i la Geltrú (tram. 314-04117/11, reg. 
19086)
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– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers d’Alp (tram. 314-04118/11, reg. 19087)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Bellver de Cerdanya (tram. 314-04119/11, reg. 
19088)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Berga (tram. 314-04120/11, reg. 19089)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Calaf (tram. 314-04121/11, reg. 19090)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Cardona (tram. 314-04122/11, reg. 19091)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Castellfollit del Boix (tram. 314-04123/11, reg. 
19092)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Gironella (tram. 314-04124/11, reg. 19093)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Guardiola de Berguedà (tram. 314-04125/11, reg. 
19094)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Llívia (tram. 314-04126/11, reg. 19095)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Manresa (tram. 314-04127/11, reg. 19096)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Moià (tram. 314-04128/11, reg. 19097)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Pinós (tram. 314-04129/11, reg. 19098)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers opera-
tius no voluntaris del parc de bombers de Prats de Lluçanès (tram. 314-04130/11, reg. 
19099)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Puigcerdà (tram. 314-04131/11, reg. 19100)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Puig-reig (tram. 314-04132/11, reg. 19101)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Sallent (tram. 314-04133/11, reg. 19102)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Sant Llorenç de Morunys (tram. 314-04134/11, 
reg. 19103)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Solsona (tram. 314-04135/11, reg. 19104)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Torelló (tram. 314-04136/11, reg. 19105)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Vic (tram. 314-04137/11, reg. 19106)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers d’Amer (tram. 314-04138/11, reg. 19107)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers d’Arbúcies (tram. 314-04139/11, reg. 19108)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Banyoles (tram. 314-04140/11, reg. 19109)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Cadaqués (tram. 314-04141/11, reg. 19110)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Calonge (tram. 314-04142/11, reg. 19111)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Camprodon (tram. 314-04143/11, reg. 19112)
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– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Cassà de la Selva (tram. 314-04144/11, reg. 19113)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de l’Escala (tram. 314-04145/11, reg. 19114)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Figueres (tram. 314-04146/11, reg. 19115)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Girona (tram. 314-04147/11, reg. 19116)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de la Jonquera (tram. 314-04148/11, reg. 19117)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Llançà (tram. 314-04149/11, reg. 19118)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Lloret de Mar (tram. 314-04150/11, reg. 19119)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Maçanet de la Selva (tram. 314-04151/11, reg. 
19120)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers d’Olot (tram. 314-04152/11, reg. 19121)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Palafrugell (tram. 314-04153/11, reg. 19122)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Portbou (tram. 314-04154/11, reg. 19123)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Ribes de Freser (tram. 314-04155/11, reg. 19124)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Ripoll (tram. 314-04156/11, reg. 19125)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Roses (tram. 314-04157/11, reg. 19126)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Sant Climent Sescebes (tram. 314-04158/11, reg. 
19127)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers d’Hostalric - Sant Feliu (tram. 314-04159/11, reg. 
19128)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers opera-
tius no voluntaris del parc de bombers de Sant Hilari Sacalm (tram. 314-04160/11, reg. 
19129)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Santa Coloma de Farners (tram. 314-04161/11, reg. 
19130)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Torroella de Montgrí (tram. 314-04162/11, reg. 
19131)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Tossa de Mar (tram. 314-04163/11, reg. 19132)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Vall d’Aro (tram. 314-04164/11, reg. 19133)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de la Pera (tram. 314-04165/11, reg. 19134)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers d’Àger (tram. 314-04166/11, reg. 19135)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers d’Agramunt (tram. 314-04167/11, reg. 19136)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers d’Almacelles (tram. 314-04168/11, reg. 19137)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers d’Almenar (tram. 314-04169/11, reg. 19138)
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– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers d’Artesa de Segre (tram. 314-04170/11, reg. 19139)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Balaguer (tram. 314-04171/11, reg. 19140)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de les Borges Blanques (tram. 314-04172/11, reg. 
19141)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius 
no voluntaris del parc de bombers de Bossòst (tram. 314-04173/11, reg. 19142)

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les competències que 
justifiquen la creació de la Direcció General de Polítiques de Muntanya
314-04175/11

FORMULACIÓ: JOAN COSCUBIELA CONESA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA 

DEL GP CSP

Reg. 19167 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
El 17 de març de 2016 es va publicar al DOGC el Decret 226/2016, de 15 de març, 

de modificació del Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament 
de Territori i Sostenibilitat on es creava la Direcció de Polítiques de Muntanya.

– Quines competències noves, en un context d’austeritat en els serveis públics, han 
fet necessari que es crees aquesta nova Direcció General de polítiques de muntanya?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2016 
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions de la Direcció 
General de Polítiques de Muntanya amb relació a les que té la Direcció 
General d’Ordenació del Territori i l’Institut per al Desenvolupament de l’Alt 
Pirineu i l’Aran
314-04176/11

FORMULACIÓ: JOAN COSCUBIELA CONESA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA 

DEL GP CSP

Reg. 19168 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
El 17 de març de 2016 es va publicar al DOGC el Decret 226/2016, de 15 de març, 

de modificació del Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament 
de Territori i Sostenibilitat on es creava la Direcció de Polítiques de Muntanya.
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– Considera el Govern que aquesta nova Direcció General té funcions anàlogues a 
les que ja ofereixen la mateixa Direcció General d’Ordenació del Territori i l’Institut per 
al desenvolupament de l’Alt Pirineu i l’Aran?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2016 
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pertinència de crear i 
dotar pressupostàriament la Direcció General de Polítiques de Muntanya
314-04177/11

FORMULACIÓ: JOAN COSCUBIELA CONESA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA 

DEL GP CSP

Reg. 19169 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
El 17 de març de 2016 es va publicar al DOGC el Decret 226/2016, de 15 de març, 

de modificació del Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament 
de Territori i Sostenibilitat on es creava la Direcció de Polítiques de Muntanya.

– Considera el Govern adient que en aquesta situació de retallades que afecten les 
zones de muntanya, com les del PDR als ajuts a les zones de muntanya pendents des del 
2014, o les realitzades al pressupost i personal de Parcs Naturals i sense tenir aprovada 
la nova llei d’Alta Muntanya es creï i es doti aquesta nova Direcció General?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2016 
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a nomenar 
el nou director general de Polítiques de Muntanya
314-04178/11

FORMULACIÓ: JOAN COSCUBIELA CONESA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA 

DEL GP CSP

Reg. 19170 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
El 17 de març de 2016 es va publicar al DOGC el Decret 226/2016, de 15 de març, 

de modificació del Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament 
de Territori i Sostenibilitat on es creava la Direcció de Polítiques de Muntanya.

– A part d’haver estat alcalde de Pont de Suert i viure al territori quins criteris pro-
fessionals ha tingut en compte el Govern al nomenar el Sr. Albert Alins per aquesta 
nova Direcció General?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2016 
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les relacions de l’Oficina 
d’Exterior de Comerç i Inversions a l’Amèrica Central, amb seu a Panamà, 
amb el despatx d’advocats Mossack Fonseca
314-04179/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 19242 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, 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 tingut algun contacte i/o facilitat i/o canalitzat l’Oficina d’Exterior de Comerç i 

Inversions a l’Amèrica Central a Panamà amb el despatx d’advocats Mossack - Fonseca, 
centre de la trama coneguda com «Els Papers de Panamà»?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2016 
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de 
prevenció de l’Oficina d’Exterior de Comerç i Inversions a l’Amèrica Central 
per a evitar operacions financeres opaques i practiquin l’evasió fiscal
314-04180/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 19243 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, 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 mecanismes de prevenció té establerts l’Oficina d’Exterior de Comerç i In-

versions a l’Amèrica Central a Panamà per tal d’evitar que els seus serveis s’emprin per 
empreses amb seu a Catalunya que tenen intenció d’operar a Panamà amb l’objecte de 
practicar evasió fiscal i/o operacions opaques?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2016 
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment que el 
director de l’Oficina d’Exterior de Comerç i Inversions a l’Amèrica Central 
no ha relacionat empreses o particulars catalans amb empreses amb seu a 
Panamà amb l’objectiu de fer operacions financeres il·lícites
314-04181/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 19244 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, 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.
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Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Pot garantir el director de l’Oficina d’Exterior de Comerç i Inversions a l’Amèrica 

Central a Panamà que no ha facilitat o canalitzat contactes d’empreses o particulars re-
sidents a Catalunya amb empreses amb seu a Panamà que cerquin mecanismes d’elusió 
fiscal i operacions opaques?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2016 
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
d’operacions de l’Oficina d’Exterior de Comerç i Inversions a l’Amèrica 
Central que correspon a cadascun dels països que té assignats
314-04182/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 19245 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, 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 percentatge de les operacions de l’Oficina d’Exterior de Comerç i Inversions 

a l’Amèrica Central de Panamà correspon a cadascun dels països de l’àmbit geogràfic 
que té assignat?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2016 
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius pels quals 
es va obrir l’Oficina d’Exterior de Comerç i Inversions a l’Amèrica Central
314-04183/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 19246 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, 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 eren els objectius, quantitatius i qualitatius, en l’obertura de l’Oficina a 

Panamà? I quin és el balanç de l’activitat de l’oficina en el temps que ha estat oberta?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2016 
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals 
l’Oficina d’Exterior de Comerç i Inversions a l’Amèrica Central té la seu a 
Panamà
314-04184/11

FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 19247 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, 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 mes de juliol del 2015 el Govern va decidir obrir una Oficina Exterior de Co-

merç i Inversions a l’Amèrica Central i va optar per Panamà per ubicar-la. Quins han 
estat els motius per optar per aquest país?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2016 
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat de les línies 
de P4 el curs 2016-2017 a l’Escola Mare de Déu de la Salut de Sabadell 
(Vallès Occidental)
314-04185/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 19331 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlamento
Laura Vílchez Sánchez, 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 «Escola Mare de Déu de la Salut» de Sabadell que tiene un concierto con el De-

partament d’Ensenyament,
– ¿Seguirán las actuales tres líneas de P-4 en el próximo curso 2016-17, convirtién-

dose así en tres líneas de P-5?

Palacio del Parlamento, 6 de abril de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de línies de 
P4 concertades de l’Escola Mare de Déu de la Salut de Sabadell (Vallès 
Occidental) el curs 2015-2016
314-04186/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 19332 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlamento
Laura Vílchez Sánchez, 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 «Escola Mare de Déu de la Salut» de Sabadell que tiene un concierto con el De-

partament d’Ensenyament,
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– ¿Que cantidad de líneas de P-4 tienen concertadas la «Escola Mare de Déu de la 
Salut» de Sabadell y por lo tanto sufraga la Generalitat en el curso actual 2015-16?

Palacio del Parlamento, 6 de abril de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el concert de la tercera 
línia de P4 de l’Escola Mare de Déu de la Salut de Sabadell (Vallès 
Occidental) durant el curs 2015-2016
314-04187/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 19333 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlamento
Laura Vílchez Sánchez, 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 «Escola Mare de Déu de la Salut» de Sabadell que tiene un concierto con el De-

partament d’Ensenyament,
– ¿Sufraga el Departament d’Ensenyament los gastos que comporta la tercera línea 

de P-4 que hay en la «Escola Mare de Déu de la Salut» de Sabadell para el curso actual?

Palacio del Parlamento, 6 de abril de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de línies de P4 
en funcionament el curs 2015-2016 a l’Escola Mare de Déu de la Salut de 
Sabadell (Vallès Occidental)
314-04188/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 19334 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlamento
Laura Vílchez Sánchez, 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 «Escola Mare de Déu de la Salut» de Sabadell que tiene un concierto con el De-

partament d’Ensenyament,
– ¿Tiene en funcionamiento según este Departamento para el presente curso escolar 

2015-2016 tres líneas de P-4?

Palacio del Parlamento, 6 de abril de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de tancar una 
tercera línia de P4 a l’Escola Mare de Déu de la Salut de Sabadell (Vallès 
Occidental)
314-04189/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 19335 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlamento
Laura Vílchez Sánchez, 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: 
– ¿Tiene el Departament d’Ensenyament intención de cerrar una línea de P-4 en 

la «Escola Mare de Déu de la Salut» de Sabadell a pesar de tener alumnos suficientes 
cubrir una tercera línea?

Palacio del Parlamento, 6 de abril de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores 
setmanals d’educació física impartides en el cicle infantil als centres 
escolars
314-04190/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 19336 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlamento
Laura Vílchez Sánchez, 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: 
– ¿Cuántas horas semanales de Educación Física se imparten en el Ciclo Infantil en 

los centros escolares de Catalunya?

Palacio del Parlamento, 6 de abril de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores 
setmanals d’educació física impartides en l’educació primària als centres 
escolars
314-04191/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 19337 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlamento
Laura Vílchez Sánchez, 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: 
– ¿Cuántas horas semanales de Educación Física se imparten en la etapa de Prima-

ria en los centros escolares de Catalunya?

Palacio del Parlamento, 6 de abril de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores 
setmanals d’educació física impartides en l’educació secundària als 
centres escolars
314-04192/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 19338 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlamento
Laura Vílchez Sánchez, 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: 
– ¿Cuántas horas semanales de Educación Física se imparten en la etapa de Secun-

daria en los centros escolares de Catalunya?

Palacio del Parlamento, 6 de abril de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides destinades al 
pagament de les obres del bloc quirúrgic de l’Hospital de Santa Caterina 
de l’Institut d’Assistència Sanitària de Salt (Gironès)
314-04193/11

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP C’S

Reg. 19340 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Alfonso Sánchez Fisac, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació al contracte d’obres de reforma i ampliació del bloc quirúrgic de l’Hospi-

tal Sta. Caterina de l’Institut d’Assistència Sanitària de Salt (Girona) adjudicat a la em-
presa Teyco SL en data 19/09/2013 interessa a aquest diputat i al seu grup parlamentari 
conèixer els següents punts: 

– Segons el cost d’adjudicació del mencionat al contracte, quin és el seu desglossa-
ment en les partides que corresponguin?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2016 
Alfonso Sánchez Fisac, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del contracte 
d’obres del bloc quirúrgic de l’Hospital de Santa Caterina de l’Institut 
d’Assistència Sanitària de Salt (Gironès)
314-04194/11

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP C’S

Reg. 19341 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Alfonso Sánchez Fisac, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació al contracte d’obres de reforma i ampliació del bloc quirúrgic de l’Hospi-

tal Sta. Caterina de l’Institut d’Assistència Sanitària de Salt (Girona) adjudicat a la em-
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presa Teyco SL en data 19/09/2013 interessa a aquest diputat i al seu grup parlamentari 
conèixer els següents punts: 

– Quin és el cost final del mencionat contracte, amb el seu desglossament en les par-
tides que corresponguin?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2016 
Alfonso Sánchez Fisac, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació documental 
dels desviaments entre el cost d’adjudicació i el cost final de les obres del 
bloc quirúrgic de l’Hospital de Santa Caterina de l’Institut d’Assistència 
Sanitària de Salt (Gironès)
314-04195/11

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP C’S

Reg. 19342 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Alfonso Sánchez Fisac, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació al contracte d’obres de reforma i ampliació del bloc quirúrgic de l’Hospi-

tal Sta. Caterina de l’Institut d’Assistència Sanitària de Salt (Girona) adjudicat a la em-
presa Teyco SL en data 19/09/2013 Interessa a aquest diputat i al seu grup parlamentari 
conèixer els següents punts: 

– Quina és la justificació documental dels desviaments que s’hagin produït entre el 
cost d’adjudicació i el cost final?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2016 
Alfonso Sánchez Fisac, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les inversions 
per a l’equipament del bloc quirúrgic de l’Hospital de Santa Caterina de 
l’Institut d’Assistència Sanitària de Salt (Gironès)
314-04196/11

FORMULACIÓ: ALFONSO SÁNCHEZ FISAC, DEL GP C’S

Reg. 19343 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Alfonso Sánchez Fisac, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
En relació al contracte d’obres de reforma i ampliació del bloc quirúrgic de l’Hospi-

tal Sta. Caterina de l’Institut d’Assistència Sanitària de Salt (Girona) adjudicat a la em-
presa Teyco SL en data 19/09/2013 Interessa a aquest diputat i al seu grup parlamentari 
conèixer els següents punts: 

– Quin és el cost de les inversions realitzades per l’equipament de les noves instal·la-
cions quirúrgiques una vegada conclosa l’obra? (Detallar per equip).

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2016 
Alfonso Sánchez Fisac, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prohibició de la 
circulació de vehicles pesants per la carretera N-340
314-04197/11

FORMULACIÓ: ALBERTO VILLAGRASA GIL, DEL GP PPC

Reg. 19346 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Alberto Villagrasa Gil, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quan té previst el Govern prohibir la circulació dels vehicles pesants per la N-340?
– Pot el Govern informar de quina serà la prohibició de circulació de vehicles pesants 

que té previst el Govern aprovar per a la N-340 i a quin tram té previst que afecti?
– Juntament amb la prohibició de circulació de vehicles pesants per la N-340, té pre-

vist el Govern adoptar alguna altra mesura per a garantir la seguretat de la via?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2016 
Alberto Villagrasa Gil, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de valoracions 
inicials de grau 1 registrades a partir dels plans individuals d’atenció 
personalitzada
314-04198/11

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP

Reg. 19377 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la denúncia del Col·legi de Treball Social de Catalunya sobre la lentitud 

en l’elaboració del PIA (Pla Individual d’Atenció Personalitzada) per a persones amb 
dependència lleu (grau 1), interessa conèixer a aquesta diputada: 

– Quantes valoracions inicials de grau I es registren a Catalunya des de la posta en 
marxa del sistema?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016 
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de plans 
individuals d’atenció personalitzada de grau 1 anteriors a la moratòria 
estatal
314-04199/11

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP

Reg. 19378 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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En relació a la denúncia del Col·legi de Treball Social de Catalunya sobre la lentitud 
en l’elaboració del PIA (Pla Individual d’Atenció Personalitzada) per a persones amb 
dependència lleu (grau 1), interessa conèixer a aquesta diputada: 

– Quants PIAS de grau I es registren a Catalunya? Quants van ser finalitzats abans 
de la moratòria estatal?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016 
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de plans 
individuals d’atenció personalitzada de grau 1 posteriors a la moratòria 
estatal
314-04200/11

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP

Reg. 19379 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la denúncia del Col·legi de Treball Social de Catalunya sobre la lentitud 

en l’elaboració del PIA (Pla Individual d’Atenció Personalitzada) per a persones amb 
dependència lleu (grau 1), interessa conèixer a aquesta diputada: 

– Quants PIAS s’han atorgat de grau I des de la finalització de la moratòria ara fa 10 
mesos? A quin any corresponien aquests expedients?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016 
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de plans 
individuals d’atenció personalitzada de grau 1 en tramitació
314-04201/11

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP

Reg. 19380 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la denúncia del Col·legi de Treball Social de Catalunya sobre la lentitud 

en l’elaboració del PIA (Pla Individual d’Atenció Personalitzada) per a persones amb 
dependència lleu (grau 1), interessa conèixer a aquesta diputada: 

– Quants PIAS de grau I estan en tràmit des de la finalització de la moratòria ara fa 
10 mesos? A quin any corresponien aquests expedients?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016 
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones 
amb valoració inicial del grau 1 que esperen un pla individual d’atenció 
personalitzada
314-04202/11

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP

Reg. 19381 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la denúncia del Col·legi de Treball Social de Catalunya sobre la lentitud 

en l’elaboració del PIA (Pla Individual d’Atenció Personalitzada) per a persones amb 
dependència lleu (grau 1), interessa conèixer a aquesta diputada: 

– Quantes persones amb valoració inicial del grau I estan a l’espera del PIA? A quin 
any corresponien aquests expedients?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016 
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de reforç 
dels ens locals previstos per a desplegar els plans individuals d’atenció 
personalitzada de grau 1
314-04203/11

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP

Reg. 19382 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la denúncia del Col·legi de Treball Social de Catalunya sobre la lentitud 

en l’elaboració del PIA (Pla Individual d’Atenció Personalitzada) per a persones amb 
dependència lleu (grau 1), interessa conèixer a aquesta diputada: 

– S’ha previst algun mecanisme de reforç als ens locals per desplegar el grau I? En 
cas afirmatiu, quin?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016 
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’opinió del Col·legi Oficial 
de Treball Social de Catalunya amb relació al desplegament dels plans 
individuals d’atenció personalitzada de grau 1
314-04204/11

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP

Reg. 19383 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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En relació a la denúncia del Col·legi de Treball Social de Catalunya sobre la lentitud 
en l’elaboració del PIA (Pla Individual d’Atenció Personalitzada) per a persones amb 
dependència lleu (grau 1), interessa conèixer a aquesta diputada: 

– Comparteix el Govern l’opinió del Col·legi de Treball Social de Catalunya que 
l’entrada del grau 1 es fa amb «comptagotes i sense enfortir als ens locals»?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016 
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manca de transferència 
d’informació als ens locals per a poder elaborar plans individuals d’atenció 
personalitzada de grau 1
314-04205/11

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP

Reg. 19384 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la denúncia del Col·legi de Treball Social de Catalunya sobre la lentitud 

en l’elaboració del PIA (Pla Individual d’Atenció Personalitzada) per a persones amb 
dependència lleu (grau 1), interessa conèixer a aquesta diputada: 

– Per quins motius el Govern no transfereix la informació que necessiten els serveis 
socials dels en locals per elaborar el PIA de persones amb grau 1?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016 
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a presentar 
la llei d’autonomia personal
314-04206/11

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP

Reg. 19385 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la denúncia del Col·legi de Treball Social de Catalunya sobre la lentitud 

en l’elaboració del PIA (Pla Individual d’Atenció Personalitzada) per a persones amb 
dependència lleu (grau 1), interessa conèixer a aquesta diputada: 

– Quina és la previsió per a presentar la Llei d’Autonomia Personal que va anunciar 
ja fa 6 anys l’aleshores conseller Josep Lluís Cleries?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016 
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria de la 
Comissió mixta de seguiment del desplegament de la Llei de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència
314-04207/11

FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP

Reg. 19386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la denúncia del Col·legi de Treball Social de Catalunya sobre la lentitud 

en l’elaboració del PIA (Pla Individual d’Atenció Personalitzada) per a persones amb 
dependència lleu (grau 1), interessa conèixer a aquesta diputada: 

– Té previst convocar el Govern la Comissió mixta pel seguiment del desenvolupa-
ment de la Llei de Dependència? En cas afirmatiu, quan?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016 
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’obrir una 
oficina de treball a Terrassa (Vallès Occidental)
314-04208/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 19406 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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: 
– Té previst el Govern obrir una nova Oficina de Treball a Terrassa?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2016 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la petició de l’Ajuntament 
de Terrassa d’obrir una oficina de treball al municipi
314-04209/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 19407 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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 rebut el Govern per part de l’Ajuntament de Terrassa la demanda d’obrir una 

nova Oficina de Treball al municipi? En cas afirmatiu, quina resposta ha donat el Go-
vern a la demanda?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2016 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat que Terrassa 
compti amb una segona oficina de treball
314-04210/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 19408 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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: 
– Considera el Govern que el municipi de Terrassa ha de comptar amb una segona 

Oficina de Treball? Per quins motius?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2016 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies 
presentades i les actes aixecades per infraccions administratives de les 
normatives de protecció dels animals, els espais naturals i la biodiversitat
314-04211/11

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP SOC

Reg. 19569 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 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: 
– Quantes denúncies i actes aixecades per infracció administrativa de les normati-

ves de protecció dels animals, espais naturals i biodiversitat, s’han rebut a la Generalitat 
en el període comprès entre els dies 1 de març de 2015 i 1 de març de 2016, desglossat 
per Serveis Territorials i matèria?

– D’aquestes denúncies i actes, en quants casos s’ha obert expedient administratiu 
sancionador, desglossat per Serveis Territorials i matèria?

– De quantes denúncies i actes no s’ha obert expedient sancionador, i quina ha estat 
la causa (manca d’infracció, manca de personal per a instruir-les, etc.), desglossat per 
Serveis Territorials i motiu de no obertura?

– Quants dels expedients sancionadors han acabat amb resolució de sanció ferma, 
desglossat per Serveis Territorials i matèria?

– Quants dels expedients sancionadors no han acabat amb sanció ferma, desglossat 
per Serveis Territorials i motiu (caducitat, estimació d’al·legacions, etc.)?

– Quina valoració fa el Departament de Territori i Sostenibilitat, de l’agilitat i l’efi-
càcia en la tramitació actual de les sancions que preveuen les lleis de protecció dels ani-
mals, de protecció d’espais naturals i de la biodiversitat?

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2016 
Jordi Terrades i Santacreu, Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per 
a resoldre el col·lapse del servei d’urgències de l’Hospital Parc Taulí, de 
Sabadell (Vallès Occidental)
314-04212/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL 

GP SOC

Reg. 19570 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari 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 resposta 
escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les mesures previstes per resoldre la situació de col·lapse del servei 

d’urgències de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016 
Assumpta Escarp Gibert, Pol Gibert Horcas, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades 
per a resoldre el col·lapse del servei d’urgències de l’Hospital Parc Taulí, 
de Sabadell (Vallès Occidental)
314-04213/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL 

GP SOC

Reg. 19571 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari 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 resposta 
escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures s’han adoptat fins el moment per resoldre la situació de col·lapse 

del servei d’urgències de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016 
Assumpta Escarp Gibert, Pol Gibert Horcas, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos humans 
i materials del servei d’urgències de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell 
(Vallès Occidental)
314-04214/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL 

GP SOC

Reg. 19572 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari 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 resposta 
escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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– Quins són els recursos humans i materials destinats al servei d’urgències de l’Hos-
pital Parc Taulí de Sabadell?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016 
Assumpta Escarp Gibert, Pol Gibert Horcas, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la suficiència dels 
recursos destinats al servei d’urgències de l’Hospital Parc Taulí, de 
Sabadell (Vallès Occidental)
314-04215/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL 

GP SOC

Reg. 19573 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari 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 resposta 
escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Govern que els recursos destinats al servei d’urgències de l’Hospital 

Parc Taulí de Sabadell són suficients per atendre la població de referència?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016 
Assumpta Escarp Gibert, Pol Gibert Horcas, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del retard en 
l’ingrés dels pacients que són al servei d’urgències de l’Hospital Parc Taulí, 
de Sabadell (Vallès Occidental)
314-04216/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL 

GP SOC

Reg. 19574 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari 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 resposta 
escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els motius per què s’estigui retardant l’ingrés dels pacients que així ho 

requereixen i que es troben al servei d’urgències de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016 
Assumpta Escarp Gibert, Pol Gibert Horcas, diputats, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures que han 
proposat els treballadors de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès 
Occidental), per a reduir el col·lapse del servei d’urgències
314-04217/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL 

GP SOC

Reg. 19575 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari 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 resposta 
escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– S’han considerat les mesures que els treballadors de l’Hospital Parc Taulí de Saba-

dell han presentat per tal de reduir el col·lapse a les urgències de l’Hospital? Quina és la 
valoració del Departament de Salut al respecte?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016 
Assumpta Escarp Gibert, Pol Gibert Horcas, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla d’orientadors 
laborals del nou programa del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
314-04218/11

FORMULACIÓ: JOAN GARCÍA GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 19704 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Joan García González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Davant l’anunci de la conselleria d’iniciar un nou programa d’orientació laboral pel 

SOC a partir de primers de maig que hauria d’allargar-se fins al 2019 i davant la situa-
ció de temporalitat i incertesa que els actuals professionals que realitzen aquestes feines 
tenen sobre el seu futur.

– Quina serà la plantilla definitiva d’orientadors que tindrà el SOC amb el nou pro-
grama?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016 
Joan García González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la plantilla 
d’orientadors laborals del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
314-04219/11

FORMULACIÓ: JOAN GARCÍA GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 19705 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Joan García González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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Davant l’anunci de la conselleria d’iniciar un nou programa d’orientació laboral pel 
SOC a partir de primers de maig que hauria d’allargar-se fins al 2019 i davant la situa-
ció de temporalitat i incertesa que els actuals professionals que realitzen aquestes feines 
tenen sobre el seu futur.

– Quina ha sigut l’evolució d’aquesta plantilla des de 2012?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016 
Joan García González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat dels actuals 
orientadors laborals en el nou programa del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya
314-04220/11

FORMULACIÓ: JOAN GARCÍA GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 19706 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Joan García González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Davant l’anunci de la conselleria d’iniciar un nou programa d’orientació laboral pel 

SOC a partir de primers de maig que hauria d’allargar-se fins al 2019 i davant la situa-
ció de temporalitat i incertesa que els actuals professionals que realitzen aquestes feines 
tenen sobre el seu futur.

– Continuaran els actuals orientadors del SOC dins el nou programa impulsat per la 
conselleria?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016 
Joan García González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sou del director general 
de l’Hospital Clínic de Barcelona
314-04221/11

FORMULACIÓ: ALBANO DANTE FACHIN POZZI, DEL GP CSP

Reg. 19718 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Catalunya 

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

El passat 6 d’abril de 2016, a la sessió número 13 del Ple de Parlament aquest diputat 
va substanciar una pregunta a l’Honorable Consellera Meritxell Borràs. La pregunta ve-
nia motivada per una curiosa troballa que aquest diputat es disposa a detallar.

Mogut per un viu interès en tot allò que afecta al nostre sistema sanitari, aquest 
diputat va voler saber el sou que percep el senyor Josep Maria Campistol Plana, director 
general de l’Hospital Clínic de Barcelona. Per satisfer aquest interès aquest diputat va 
dirigir-se al web del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habi-
tatge de la Generalitat de Catalunya. Allà, aquest diputat, va poder consultar el «Llistat 
Retribucions anuals per a l’any 2016 dels alts càrrecs i directius de les entitats del sector 
públic». Però en arribar a la informació sobre el senyor Campistol (pàgina 10) aquest 
diputat va trobar amb sorpresa que a la columna on s’hauria de detallar l’import del 
seu sou es poden llegir dues paraules: «No informat». Així, mentre als casos de la res-
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ta d’alts càrrecs la informació salarial està expressa fins i tot amb un detall de cèntims 
d’euro, en el cas de Campistol només es pot llegir «No informat».

Aquesta manca d’informació va ser la que va motivar la pregunta oral, que aquest 
diputat, va adreçar al le. Lamentablement, però, a la taca que suposen les paraules «No 
informat» en un document sobre transparència, ara també hem d’afegir la manca de res-
posta de la consellera, que intencionadament o fruit de l’oblit, tampoc va contestar la 
pregunta sobre el sou del Sr. Campistol.

Aquest diputat està preocupat. El sou del Sr. Campistol està pagat amb els diners de 
tots els ciutadans de Catalunya i per tant la informació hauria de ser fàcilment acces-
sible a tots ells, en virtut de la Llei 19/2014 de Transparència i Accés a la Informació 
i Bon Govern. Però aquest diputat comprova amb sorpresa les dificultats hagudes per 
ell mateix per obtenir la informació, malgrat tenir a la seva disposició les eines pròpies 
d’un representat del Parlament de Catalunya. Al mateix temps, aquest diputat no vol 
imaginar-se la dificultat per accedir a aquesta informació d’un ciutadà no diputat, que 
malgrat no ser-ho, és qui, en teoria i a la pràctica, paga el sou al Sr. Campistol.

I com no n’hi ha dos sense tres, i mogut per l’ànsia de transparència, seguim amb 
aquest pelegrinatge arribi a la seva fi i per tant,

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quant cobra el senyor Josep Maria Campistol com a director general de l’Hospital 

Clínic de Barcelona?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016 
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt GP CSP 

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la filtració de 
dades personals de la plantilla a l’agost del 2012
322-00026/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 20039 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al president del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment de la CCMA pel que fa a la filtració de dades personals de 

la plantilla, l’agost de 2012?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS
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Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les 
previsions pressupostàries de la Corporació per al 2016
322-00027/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 20040 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al president del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les previsions pressupostàries per al 2016 amb les que treballa la 

CCMA?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el 
posicionament de les ofertes televisives
322-00028/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 20041 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al president del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el posicionament de les nostres ofertes televisives en comparació amb la 

resta d’ofertes?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la tendència 
dels ingressos en publicitat
322-00029/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 20042 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al president del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quina ha estat la tendència dels ingressos en publicitat durant el que portem de 
curs als mitjans públics catalans i quina és la previsió fins a finals d’any?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la 
programació especial del dia de Sant Jordi
322-00030/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 20043 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al president del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina serà la programació especial del dia de Sant Jordi tant per TV3 com per Ca-

talunya Ràdio?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre 
l’avantprojecte de pressupost de la Corporació corresponent al 2016
322-00031/11

ANUNCI: JOAN COSCUBIELA CONESA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP CSP

Reg. 20049 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamen-

tari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Reglament 
del Parlament, presenten al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’avantprojecte de pressupost de 2016 de la CCMA.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016
Joan Coscubiela Conesa portaveu; Marta Ribas Frias, diputada, GP CSP
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Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la demanda 
judicial per la filtració de l’expedient de regulació d’ocupació del 2012
322-00032/11

ANUNCI: JOAN COSCUBIELA CONESA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP CSP

Reg. 20050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamen-

tari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Reglament 
del Parlament, presenten al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la demanda judicial per la filtració de l’ERO de 2012.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016
Joan Coscubiela Conesa portaveu; Marta Ribas Frias, diputada, GP CSP

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la política de 
nomenament de càrrecs
322-00033/11

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP C’S

Reg. 20054 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

d’acord amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment sobre la política de nomenament de càrrecs de la CCMA?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la 
commemoració d’esdeveniments polítics o culturals rellevants
322-00034/11

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP C’S

Reg. 20055 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

d’acord amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quin és el capteniment de la CCMA sobre la commemoració d’esdeveniments po-
lítics o culturals rellevants?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els 
pressupostos de la Corporació
322-00035/11

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP C’S

Reg. 20056 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

d’acord amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el seu capteniment sobre els pressupostos de la CCMA?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tractament 
de la prostitució a la ràdio i la televisió públiques
322-00036/11

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP SOC

Reg. 20066 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al president del Consell de 
Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el tractament de la prostitució a la programació de la ràdio i televisió públi-

ques de Catalunya.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016
David Pérez Ibáñez, diputat GP SOC
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Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la pluralitat 
de veus a la ràdio i la televisió públiques
322-00037/11

ANUNCI: DAVID PÉREZ IBÁÑEZ, DEL GP SOC

Reg. 20067 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al president del Consell de 
Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la pluralitat de veus a la ràdio i televisió públiques de Catalunya.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016
David Pérez Ibáñez, diputat GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’interès 
informatiu de la situació política de Còrsega
322-00038/11

ANUNCI: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC

Reg. 20076 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, 
presenta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és l’interés informatiu de la situació política de Còrsega?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la previsió de 
retirar a un treballador de la Corporació l’acusació de difondre l’expedient 
de regulació
322-00039/11

ANUNCI: MIREIA BOYA E BUSQUET, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL GP CUP-CC

Reg. 20078 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenten al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta se-
güent, per tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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Sobre si la CCMA retirarà l’acusació contra el treballador acusat de difondre l’expe-
dient de regulació.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Albert Botran i Pahissa, portaveu adjunt, GP CUP-CC

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre els motius de la continuïtat de la sèrie La Riera la propera 
temporada
323-00018/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 20044 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a Jaume Peral, di-
rector de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– La CCMA ha anunciat recentment que la sèrie de ficció La Riera continuarà la 

propera temporada. Atès que s’havia anunciat amb anterioritat la seva finalització, què 
ha motivat aquest canvi?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió 
sobre els resultats de la primera onada de l’Estudi general de mitjans
323-00019/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 20045 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a Saül Gordillo, di-
rector de Catalunya Ràdio la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa dels resultats de la primera onada de l’EGM que es va publicar 

ahir 14 d’abril?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre l’estratègia amb relació a la televisió social
323-00020/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 20046 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a Jaume Peral, di-
rector de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’estratègia de la CCMA en relació amb el fenomen de la televisió social?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió 
sobre l’objectiu de l’acord amb Ràdio Teletaxi per a l’emissió de butlletins 
informatius
323-00021/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 20047 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a Saül Gordillo, di-
rector de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és l’objectiu de l’acord entre Catalunya Ràdio i Ràdio Teletaxi per l’emissió 

de butlletins informatius?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió 
sobre la previsió per al programa Converses amb... a l’estiu
323-00022/11

ANUNCI: JORDI CUMINAL I ROQUET, DEL GP JS

Reg. 20048 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a Saül Gordillo, di-
rector de Catalunya Ràdio, la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quina previsió hi ha per a aquest estiu amb el programa de Catalunya Ràdio Con-
verses amb... de Jordi Garcia-Soler?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016
Jordi Cuminal i Roquet, diputat GP JS

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre la programació de Televisió de Catalunya
323-00023/11

ANUNCI: FERNANDO DE PÁRAMO GÓMEZ, DEL GP C’S

Reg. 20057 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, presenta a Di-
rector de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la seva opinió sobre la programació de Televisió de Catalunya?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en 
comissió sobre els criteris de contractació de productores externes
323-00024/11

ANUNCI: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC

Reg. 20077 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 192 del Reglament del Parlament, pre-
senta a Jaume Peral, director de Televisió de Catalunya, la pregunta següent, per tal que 
li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els criteris que regeixen la contractació de productores externes?

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC


