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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’aplicació del Codi de con-
sum de Catalunya
310-00055/11
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política de personal del 
Departament d’Interior
310-00056/11
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la implantació de la formació 
professional bàsica
310-00057/11
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el risc de desprestigi de de-
terminats organismes i institucions
310-00058/11
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el dret subjectiu a uns ingres-
sos mínims garantits
310-00059/11
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el balanç de la fira Alimentaria
310-00060/11
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la resposta al recurs del Go-
vern de l’Estat contra la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència 
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
310-00061/11
Substanciació 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el desplegament de la Llei 
10/2015, de formació i qualificació professionals
310-00062/11
Substanciació 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les presons i el règim espe-
cial de tancament
310-00063/11
Substanciació 28

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situa-
ció política
317-00038/11
Substanciació 28

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
política i social
317-00039/11
Substanciació 28

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XI legislatura · segon període · número 123 · divendres 6 de maig de 2016

Quatre fascicles, fascicle primer

correcció d'errades
El tràmit 314-02288/11, de la pàgina 59, ha estat corregit en el BOPC 129, pàgina 69.



BOPC 123
6 de maig de 2016

Taula de contingut 2

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situa-
ció política
317-00040/11
Substanciació 28

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situa-
ció política
317-00041/11
Substanciació 29

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situa-
ció política
317-00042/11
Substanciació 29

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
317-00043/11
Substanciació 29

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de beques de 
menjador en el període 2012-2016
314-02165/11
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beques de menjador 
atorgades en el període 2012-2016
314-02166/11
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beques de menjador ator-
gades en el període 2012-2016 que van cobrir tot el cost del menjador
314-02167/11
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la despesa en beques de 
menjador del període 2013-2016
314-02168/11
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de línies de P3 públiques 
que es preveu de tancar el curs 2016-2017
314-02169/11
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de primer d’edu-
cació secundària obligatòria per al curs 2016-2017
314-02170/11
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de dèficit de places de pri-
mer d’educació secundària obligatòria per al curs 2016-2017
314-02171/11
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la solució als problemes de dèficit de 
places de primer d’educació secundària obligatòria per al curs 2016-2017
314-02172/11
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació de l’Institut Can Planas, de 
Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
314-02173/11
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de l’Institut Escola Serra 
de Miralles, de Tordera (Maresme)
314-02174/11
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mòduls prefabricats que hi haurà 
als centres educatius el curs 2016-2017
314-02175/11
Resposta del Govern 33
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció de mòduls prefabricats 
d’escoles i instituts
314-02176/11
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que estudien en 
mòduls prefabricats
314-02177/11
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’estudis que valorin l’im-
pacte i els efectes de l’horari compactat als instituts
314-02178/11
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’instituts amb horari com-
pactat
314-02179/11
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar el nombre 
d’instituts amb horari compactat el curs 2016-2017
314-02180/11
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de pagar els premis de fi-
delitat als docents que els van sol·licitar abans del 13 d’abril de 2012
314-02181/11
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la constitució d’una mesa tripartida 
per a l’ensenyament concertat
314-02182/11
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la devolució de les pagues extres re-
tingudes el 2012, el 2013 i el 2014 als docents de les escoles concertades
314-02183/11
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de retornar les pagues re-
tingudes als docents de l’ensenyament concertat
314-02184/11
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actualització de les plantilles concer-
tades a l’educació secundària
314-02185/11
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retirada de concerts una vegada 
iniciat el curs 2015-2016
314-02186/11
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar el nombre de 
cicles de formació professional concertats
314-02187/11
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar el nombre de 
centres de formació professional concertats
314-02188/11
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar el nombre de 
línies de batxillerat concertades
314-02189/11
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres privats amb línies de bat-
xillerat concertades
314-02190/11
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants amb necessitats 
educatives específiques escolaritzats en col·legis concertats
314-02191/11
Resposta del Govern 39
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges de protecció oficial de 
la Generalitat a Barcelona que són buits
314-02196/11
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats als comerços de 
Barcelona
314-02199/11
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques fetes per 
les administracions i altres ens a la Fira 2000
314-02200/11
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les places de formació professional i 
de programes de qualificació professional inicial a Barcelona el curs 2015-2016
314-02201/11
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econò miques fetes per 
les administracions i altres ens a la Fira de Barcelona
314-02202/11
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques d’habitatge en el 
període 2011-2015
314-02203/11
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressu-
postades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques adreçades a la gent 
gran en el període 2011-2015
314-02204/11
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els trasllats d’estrangers a Barcelona 
que ha dut a terme el Govern de l’Estat el 2015
314-02206/11
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació pressupostària per al finan-
çament de les escoles d’adults a Barcelona el 2015 i la previsió per al 2016
314-02207/11
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la promoció de Barcelona com a des-
tinació turística en el període 2010-2015
314-02208/11
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat i liquidat de l’apor-
tació a l’Ajuntament de Barcelona en concepte de despeses de capitalitat, subsidiarietat 
i suplència en el període 2011-2015
314-02209/11
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica per al finança-
ment de les escoles de música de Barcelona el 2015 i la previsió per al 2016
314-02210/11
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb l’Ajuntament de Barcelona 
i els seus organismes autònoms en data del 31 de desembre de 2015
314-02212/11
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients i les sancions a comer-
ços de Barcelona en el període 2009-2015
314-02214/11
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat i liquidat per a la 
construcció d’equipaments socials a Barcelona en el període 2011-2015
314-02215/11
Resposta del Govern 49
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats a projectes d’empre-
nedors a Barcelona en el període 2009-2015
314-02216/11
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients de regulació 
d’ocupació presentats a Barcelona en el període 2009-2015
314-02217/11
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques d’educació en el 
període 2011-2015
314-02221/11
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques adreçades a les 
famílies en el període 2012-2015
314-02224/11
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex de fracàs escolar a Barcelona 
el curs 2014-2015
314-02225/11
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques a Fira de 
Barcelona en el període 2009-2015
314-02226/11
Resposta del Govern 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de formació d’adults 
de Barcelona per al curs 2015-2016
314-02227/11
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressu-
postades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques adreçades a perso-
nes amb discapacitat en el període 2011-2015
314-02228/11
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis de col·laboració signats 
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consorci de l’Habitatge de Barcelona
314-02229/11
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de construcció i posada en 
marxa de les residències i dels centres de dia a Barcelona en el període 2011-2015
314-02231/11
Resposta del Govern 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres residencials d’acció edu-
cativa en funcionament a Barcelona
314-02234/11
Resposta del Govern 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import transferit a l’Ajuntament de 
Barcelona per al finançament dels serveis socials bàsics
314-02237/11
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’acolliment d’infants a 
Barcelona i sobre els menors que hi són acollits
314-02244/11
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica al Circuit de 
Catalunya el 2015
314-02247/11
Resposta del Govern 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de construcció de l’Escola 
Congrés-Indians, de Barcelona
314-02249/11
Resposta del Govern 56
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords amb l’Ajuntament de Bar-
celona en el marc de Barcelona Creixement del 2012 ençà
314-02252/11
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que no van ob-
tenir la graduació en educació secundària obligatòria a Barcelona el curs 2014-2015
314-02253/11
Resposta del Govern 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions per a fer front als can-
vis del calendari escolar del curs 2015-2016
314-02254/11
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de construcció de l’Escola 
La Maquinista, de Barcelona
314-02255/11
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de construcció de l’Escola 
Can Fabra, de Barcelona
314-02257/11
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que s’han donat 
de baixa als centres educatius de Barcelona el curs 2015-2016
314-02258/11
Resposta del Govern 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió feta al barri del Carmel, de 
Barcelona, en forma de transferències corrents o pagaments d’obres a l’Agència de 
Promoció del Carmel i Entorns el 2015
314-02259/11
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades per a la ins-
tal·lació d’ascensors en edificis d’habitatges a Barcelona del 2007 ençà
314-02260/11
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades per a la 
instal·lació d’ascensors en edificis privats a Barcelona del 2007 ençà
314-02261/11
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a la rehabilitació d’habi-
tatges a Barcelona en el període 2007-2014
314-02262/11
Resposta del Govern 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis econòmics relatius al trans-
port públic elaborats el 2015
314-02272/11
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actes aixecades a comer-
ços de Barcelona amb relació al compliment de la normativa estatal d’horaris comercials 
en el període 2012-2015
314-02287/11
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’absentisme escolar a Barce-
lona el curs 2014-2015
314-02288/11
Resposta del Govern 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions per a l’aeri del Carmel, 
de Barcelona, del 2005 ençà
314-02294/11
Resposta del Govern 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats a empreses de Bar-
celona el 2015
314-02296/11
Resposta del Govern 60
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions a l’Ajuntament de Bar-
celona per a polítiques de joventut el 2015
314-02297/11
Resposta del Govern 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars amb jornada com-
pactada a Barcelona
314-02298/11
Resposta del Govern 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques d’atenció social 
en el període 2011-2015
314-02299/11
Resposta del Govern 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants atesos als centres 
d’atenció a la infància i l’adolescència de Barcelona el 2015
314-02300/11
Resposta del Govern 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de la sisena hora als 
centres escolars de Barcelona
314-02302/11
Resposta del Govern 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de locals de promocions d’ha-
bitatges de protecció oficial de l’Institut Català del Sòl que estan desocupats a Barcelona
314-02304/11
Resposta del Govern 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament de les obligacions i trans-
ferències pendents amb l’Ajuntament de Barcelona
314-02305/11
Resposta del Govern 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de centre de dia de titularitat pública per a persones amb discapacitat a Barcelona
314-02306/11
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que reben ajuts 
o prestacions a Barcelona
314-02307/11
Resposta del Govern 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de valoració, 
valoracions, plans individuals d’atenció i prestacions en aplicació de la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència, a Barcelona
314-02308/11
Resposta del Govern 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a pro-
moure la marca Barcelona en el període 2010-2015
314-02309/11
Resposta del Govern 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini mitjà de pagament de la Ge-
neralitat i els seus organismes als proveïdors en el període 2011-2015
314-02310/11
Resposta del Govern 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions fetes amb els fons re-
captats per l’impost turístic en el període 2012-2015
314-02312/11
Resposta del Govern 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions fetes a Barcelona amb 
els fons recaptats per l’impost turístic en el període 2012-2015
314-02313/11
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que s’han mort 
amb la sol·licitud de la valoració per la dependència feta i abans de rebre la prestació 
assignada en el programa individual d’atenció
314-02314/11
Resposta del Govern 67
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requeriments i les sancions impo-
sats el 2015 a establiments de Barcelona perquè no retolen en català
314-02317/11
Resposta del Govern 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat i liquidat de les 
transferències del Govern de l’Estat per a projectes d’inversió a Barcelona en el perío-
de 2011-2015
314-02318/11
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat i liquidat de les 
transferències corrents i de capital atorgades a l’Ajuntament de Barcelona en el perío-
de 2011-2015
314-02319/11
Resposta del Govern 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació de les ràtios d’alumnes 
a les llars d’infants de titularitat de la Generalitat a Barcelona
314-02321/11
Resposta del Govern 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques pres-
supostades i liquidades a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de promoció del 
turisme del 2010 ençà
314-02323/11
Resposta del Govern 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació de les plantilles de les 
llars d’infants de titularitat de la Generalitat a Barcelona
314-02326/11
Resposta del Govern 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica al Consorci de 
l’Habitatge del 2009 ençà
314-02328/11
Resposta del Govern 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressu-
postades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques per a persones en 
situació de pobresa extrema en el període 2011-2015
314-02334/11
Resposta del Govern 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions al Servei de Mediació 
Intercultural de l’Ajuntament de Barcelona el 2015
314-02335/11
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions al Servei d’Atenció a 
Immigrants i Estrangers Refugiats de l’Ajuntament de Barcelona el 2015
314-02336/11
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a habitatges afectats per 
patologies estructurals al barri de Canyelles, de Barcelona, del 2007 ençà
314-02339/11
Resposta del Govern 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica en concepte de 
beques de menjador per a alumnes de centres públics de Barcelona el curs 2013-2014
314-02340/11
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions fetes a Barcelona del 
2011 ençà
314-02341/11
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions fetes als centres assis-
tencials per a gent gran de Barcelona el 2014
314-02342/11
Resposta del Govern 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’informes d’estrangeria 
emesos el 2015
314-02346/11
Resposta del Govern 74
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses pressupostades i liqui-
dades en inversions a Barcelona el 2014 i el 2015
314-02347/11
Resposta del Govern 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió feta a la línia 9 del metro
314-02348/11
Resposta del Govern 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió feta al barri del Carmel, de 
Barcelona, en forma de transferències corrents o pagaments d’obres a l’Agència de Pro-
moció del Carmel i Entorns el 2015
314-02350/11
Resposta del Govern 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat i liquidat dels pro-
jectes d’inversió a Barcelona, en el període 2011-2015, en compliment de la Llei 2/2004, 
relativa a la millora de barris
314-02352/11
Resposta del Govern 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’espera a Barcelona 
per a la valoració de la dependència, l’elaboració del pla individual d’atenció i el mo-
ment en què es rep la prestació
314-02354/11
Resposta del Govern 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millorament del barri de la Barceloneta, de Barcelona, acollit a la con-
vocatòria del 2008 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris, en data 
del 31 de desembre de 2015
314-02355/11
Resposta del Govern 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millorament dels barris del Bon Pastor i del Baró de Viver, de Barcelona, 
acollit a la convocatòria del 2009 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora de 
barris, en data del 31 de desembre de 2015
314-02356/11
Resposta del Govern 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millorament dels barris de la Vinya, Can Clos i Plus Ultra, de Barcelona, 
acollit a la convocatòria del 2010 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora de 
barris, en data del 31 de desembre de 2015
314-02357/11
Resposta del Govern 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de centre de dia de titularitat pública per a gent gran a Barcelona
314-02358/11
Resposta del Govern 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència de titularitat pública per a persones amb discapacitat a Barcelona
314-02359/11
Resposta del Govern 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques d’energia i qualitat 
ambiental en el període 2011-2015
314-02360/11
Resposta del Govern 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions al Servei de Detecció i 
Contacte amb Menors Estrangers Immigrants no Acompanyats de l’Ajuntament de Bar-
celona el 2015 i les previsions per al 2016
314-02361/11
Resposta del Govern 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes signats amb relació a la 
borsa d’habitatge de lloguer per a joves de Barcelona el 2015 i la previsió per al 2016
314-02362/11
Resposta del Govern 79



BOPC 123
6 de maig de 2016

Taula de contingut 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència de titularitat pública per a gent gran a Barcelona
314-02363/11
Resposta del Govern 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers indo-
cumentats que han estat presentats per a protecció a Barcelona el 2015
314-02364/11
Resposta del Govern 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions fetes als mercats de 
Barcelona en el període 2009-2015
314-02365/11
Resposta del Govern 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat i liquidat dels llo-
guers de locals i edificis ocupats per la Generalitat a Barcelona en el període 2011-2015
314-02366/11
Resposta del Govern 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que treballen 
als centres i equipaments d’atenció a infants i adolescents de Barcelona
314-02367/11
Resposta del Govern 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords i convenis signats amb 
l’Ajuntament de Barcelona per a fomentar la formació i l’ocupació el 2015
314-02368/11
Resposta del Govern 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de promoció de 
l’ocupació i el creixement empresarial en el període 2011-2015
314-02370/11
Resposta del Govern 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressu-
postades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques de rehabilitació d’edi-
ficis en el període 2011-2015
314-02371/11
Resposta del Govern 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts tramitats per a habitatges 
afectats per patologies estructurals a Barcelona en el període 2010-2014
314-02372/11
Resposta del Govern 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressu-
postades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques d’habitatge el 2014 
i el 2015
314-02373/11
Resposta del Govern 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de residència per 
a persones amb discapacitat a Barcelona
314-02374/11
Resposta del Govern 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pisos assistits per a joves tutelats 
i extutelats a Barcelona
314-02375/11
Resposta del Govern 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les places de llars d’infants de titula-
ritat de la Generalitat a Barcelona
314-02377/11
Resposta del Govern 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de residència 
per a gent gran de titularitat pública a Barcelona en data del 31 de desembre de 2015
314-02380/11
Resposta del Govern 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges d’inclusió social 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a Barcelona en data del 31 de desembre de 2015
314-02381/11
Resposta del Govern 85
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de residència per 
a persones amb discapacitat que estan en construcció a Barcelona
314-02382/11
Resposta del Govern 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de construcció d’habitat-
ges de protecció oficial de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a Barcelona el 2015 i 
la previsió per al 2016
314-02383/11
Resposta del Govern 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius que han implantat 
el sistema de la carmanyola per a dinar
314-02386/11
Resposta del Govern 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressu-
postades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques adreçades a perso-
nes estrangeres en el període 2011-2015
314-02387/11
Resposta del Govern 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressu-
postades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques adreçades a infants 
en el període 2012-2015
314-02388/11
Resposta del Govern 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la variació del pressupost per a les 
plantilles dels centres docents de Barcelona el curs 2015-2016
314-02389/11
Resposta del Govern 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts als alumnes de les llars d’in-
fants municipals de Barcelona
314-02390/11
Resposta del Govern 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de construcció de diver-
sos instituts a Barcelona
314-02391/11
Resposta del Govern 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts als alumnes de les escoles de 
música municipals i del Conservatori Municipal de Música de Barcelona
314-02392/11
Resposta del Govern 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a obrir la residèn-
cia Alchemika, de Barcelona
314-02393/11
Resposta del Govern 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions per a evitar el tancament 
de la planta Delphi Diesel Systems, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
314-02395/11
Resposta del Govern 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions per a cercar alternatives 
al tancament de la planta Delphi Diesel Systems, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Oc-
cidental)
314-02396/11
Resposta del Govern 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual els Mossos d’Esqua-
dra van deixar en llibertat el conductor que posteriorment va provocar la mort d’una 
dona el 29 de gener de 2016
314-02399/11
Resposta del Govern 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millorament del barri del Coll, de Barcelona, acollit a la convocatòria 
del 2007 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris, en data del 31 de 
desembre de 2015
314-02410/11
Resposta del Govern 91
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de construcció dels centres re-
sidencials d’acció educativa per a la infància que estableix el conveni de col·laboració 
amb l’Ajuntament de Barcelona en matèria d’equipaments de serveis socials
314-02411/11
Resposta del Govern 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de les escoles d’edu-
cació especial municipals, de la Generalitat i concertades a Barcelona el 2015 i la pre-
visió per al 2016
314-02412/11
Resposta del Govern 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els diners transferits per a equips i cen-
tres d’atenció a la infància i l’adolescència a l’Ajuntament de Barcelona el 2015
314-02413/11
Resposta del Govern 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús del programari lliure a les escoles
314-02415/11
Resposta del Govern 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de qüestionaris de factors 
d’ocupabilitat tramitats pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del 2012 al 2015
314-02416/11
Resposta del Govern 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’itineraris personalitzats 
d’inserció fets pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del 2012 al 2015
314-02417/11
Resposta del Govern 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accions de formació fetes 
pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del 2012 al 2015
314-02418/11
Resposta del Govern 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’acreditacions i certificats 
emesos pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del 2012 al 2015
314-02419/11
Resposta del Govern 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han parti-
cipat en accions del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i han estat inserides labo-
ralment del 2012 al 2015
314-02420/11
Resposta del Govern 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones orientades pel 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del 2012 al 2015
314-02421/11
Resposta del Govern 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contactes amb empre-
ses per a la inserció de desocupats fets pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del 
2012 al 2015
314-02422/11
Resposta del Govern 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos del Govern de l’Estat 
percebuts pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del 2010 al 2015
314-02423/11
Resposta del Govern 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les transferències del Fons social eu-
ropeu percebudes pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a polítiques d’ocu-
pació del 2010 al 2015
314-02424/11
Resposta del Govern 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos efectius del Fons socials 
europeu percebuts pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a polítiques d’ocu-
pació del 2010 al 2015
314-02425/11
Resposta del Govern 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa del Fons social europeu 
2007-2013
314-02426/11
Resposta del Govern 98
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis i els contractes programa 
duts a terme pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
314-02427/11
Resposta del Govern 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos humans del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya
314-02428/11
Resposta del Govern 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de coordinació entre 
l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
314-02429/11
Resposta del Govern 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost previst per a l’Estratègia 
de política industrial
314-02430/11
Resposta del Govern 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llocs de treball creats en 
el marc de l’Estratègia de política industrial
314-02431/11
Resposta del Govern 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’instituts escola en fun-
cionament
314-02448/11
Resposta del Govern 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar el nombre 
d’instituts escola
314-02449/11
Resposta del Govern 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model d’institut escola i el garanti-
ment de la continuïtat pedagògica
314-02450/11
Resposta del Govern 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’efectius del Cos de Mos-
sos d’Esquadra a Barcelona i la previsió per als propers anys
314-02489/11
Resposta del Govern 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies interposades 
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana dels Mossos d’Esquadra de la plaça de Catalunya de 
Barcelona el 2015
314-02490/11
Resposta del Govern 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió del conveni marc de coordi-
nació, cooperació i col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona en matèria de segure-
tat pública i policia
314-02492/11
Resposta del Govern 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les operacions conjuntes dels Mossos 
d’Esquadra amb la Guàrdia Urbana i amb el Cos Nacional de Policia a Barcelona el 2014
314-02493/11
Resposta del Govern 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estrangers detinguts pels Mossos 
d’Esquadra a Barcelona el 2015
314-02494/11
Resposta del Govern 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies presentades 
per robatoris al Metro de Barcelona, els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i els 
tramvies metropolitans el 2015
314-02495/11
Resposta del Govern 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies presentades als Mossos 
d’Esquadra de Barcelona el 2015
314-02496/11
Resposta del Govern 106
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els detinguts pels Mossos d’Esquadra 
a Barcelona el 2015
314-02497/11
Resposta del Govern 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de delictes i faltes pro-
duïts a Barcelona durant el 2015 que els Mossos d’Esquadra han resolt
314-02498/11
Resposta del Govern 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’absentisme laboral a la Sala de Co-
ordinació de la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra el 2015
314-02499/11
Resposta del Govern 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infraccions penals, delic-
tes i faltes a Barcelona el 2015
314-02500/11
Resposta del Govern 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els accidents laborals en el Cos de 
Mossos d’Esquadra el 2015
314-02501/11
Resposta del Govern 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores extraordinàries fetes 
pels mossos d’esquadra a Barcelona el 2015
314-02503/11
Resposta del Govern 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies per infraccions 
de l’Ordenança de mesures per a fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai 
públic interposades per mossos d’esquadra a Barcelona el 2015
314-02504/11
Resposta del Govern 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses o entitats que tenen con-
tractes públics de serveis socials i de gestió de les persones amb la Generalitat
314-02534/11
Resposta del Govern 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de l’empresa Delphi, de Sant 
Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
314-02537/11
Resposta del Govern 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del Pla de desenvolupament ur-
banístic amb relació al Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou
314-02561/11
Resposta del Govern 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a evitar la deslocalit-
zació d’empreses cap a altres llocs de l’Estat
314-02562/11
Resposta del Govern 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reportatge de la revista Interviú re-
latiu a un informe de la Policia Nacional segons el qual el primer ministre de Letònia 
va rebre diners per a pronunciar-se a favor de la independència de Catalunya el 2013
314-02572/11
Resposta del Govern 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions del Consell 
d’Administració de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries del 2010 ençà
314-02578/11
Resposta del Govern 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els temes tractats en les reunions del 
Consell d’Administració de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries del 2010 
ençà
314-02579/11
Resposta del Govern 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un pla estratègic a curt i 
mitjà termini per part de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
314-02580/11
Resposta del Govern 119
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Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre els accidents provocats per animals 
salvatges a cada comarca en els anys 2010-2014
314-02586/11 a 314-02627/11 i 314-02631/11 a 314-02840/11
Resposta conjunta del Govern 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dispositiu per a la campanya antiin-
cendis de l’estiu del 2016
314-02844/11
Resposta del Govern 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos disponibles per a la cam-
panya antiincendis de l’estiu del 2016
314-02845/11
Resposta del Govern 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mossos d’esquadra que 
estan de baixa laboral per estrès posttraumàtic derivat d’actuacions policials
314-02850/11
Resposta del Govern 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre mossos d’esquadra ferits 
en acte de servei el 2015
314-02851/11
Resposta del Govern 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’equipament del Cos de Bombers per 
a la campanya antiincendis del 2016
314-02853/11
Resposta del Govern 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de creixement de la plantilla 
del Cos de Bombers a curt termini
314-02854/11
Resposta del Govern 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la Unitat Central d’Informació i Obten-
ció de Proves dels Mossos d’Esquadra
314-02855/11
Resposta del Govern 123

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre les persones que disposen de telèfon 
mòbil en diverses comissaries dels Mossos d’Esquadra
314-03117/11 a 314-03203/11
Resposta conjunta del Govern 124

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio de policies a l’àrea d’influència 
territorial de diverses comissaries dels Mossos d’Esquadra
314-03204/11 a 314-03290/11
Resposta conjunta del Govern 125

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre les armilles antibales de diverses co-
missaries dels Mossos d’Esquadra
314-03291/11 a 314-03377/11
Resposta conjunta del Govern 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés de cessió de les diverses 
fases d’urbanització del barri d’Espronceda, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-03390/11
Resposta del Govern 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per al finiment del 
procés de cessió de les diverses fases d’urbanització del barri d’Espronceda, de Sa-
badell (Vallès Occidental)
314-03391/11
Resposta del Govern 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les investigacions per la desaparició 
d’un jove barceloní al Brasil
314-03409/11
Resposta del Govern 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’obrir noves delegacions 
a l’exterior
314-03431/11
Resposta del Govern 129
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions de la Delegació del Go-
vern al Vaticà
314-03432/11
Resposta del Govern 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’emplaçament de la Delegació del 
Govern al Vaticà
314-03433/11
Resposta del Govern 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retorn econòmic de la Delegació del 
Govern al Vaticà
314-03434/11
Resposta del Govern 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’emplaçament i l’ús dels immobles que 
ha venut la Generalitat del 2008 ençà
314-03572/11
Resposta del Govern 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la superfície construïda dels immobles 
que ha venut la Generalitat del 2008 ençà
314-03573/11
Resposta del Govern 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el preu de subhasta inicial dels immo-
bles que ha venut la Generalitat del 2008 ençà
314-03574/11
Resposta del Govern 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el preu de venda final dels immobles 
que ha venut la Generalitat del 2008 ençà
314-03575/11
Resposta del Govern 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el preu de venda final per unitat de 
superfície dels immobles que ha venut la Generalitat del 2008 ençà
314-03576/11
Resposta del Govern 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos esperats i obtinguts dels 
immobles que ha venut la Generalitat del 2008 ençà
314-03577/11
Resposta del Govern 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades dels compradors dels immo-
bles que ha venut la Generalitat del 2008 ençà
314-03578/11
Resposta del Govern 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’eliminació de purins
314-03634/11
Resposta del Govern 132

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’aplicació del Codi de con-
sum de Catalunya
310-00055/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s 134

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política de personal del 
Departament d’Interior
310-00056/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s 134

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la implantació de la formació 
professional bàsica
310-00057/11
Anunci: Josep Enric Millo i Rocher, del GP PPC 134

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el risc de desprestigi de de-
terminats organismes i institucions
310-00058/11
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC 135
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el dret subjectiu a uns ingres-
sos mínims garantits
310-00059/11
Anunci: Marta Ribas Frías, del GP CSP 135

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el balanç de la fira Alimentaria
310-00060/11
Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS 135

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la resposta al recurs del Go-
vern de l’Estat contra la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència 
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
310-00061/11
Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS 136

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el desplegament de la Llei 
10/2015, de formació i qualificació professionals
310-00062/11
Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS 136

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les presons i el règim espe-
cial de tancament
310-00063/11
Anunci: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC 137

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situa-
ció política
317-00038/11
Anunci: Inés Arrimadas García, del GP C’s 137

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
política i social
317-00039/11
Anunci: Mireia Boya e Busquet, del GP CUP-CC 137

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situa-
ció política
317-00040/11
Anunci: Xavier García Albiol, del GP PPC 138

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situa-
ció política
317-00041/11
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC 138

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situa-
ció política
317-00042/11
Anunci: Josep Lluís Franco Rabell, del GP CSP 138

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
317-00043/11
Anunci: Jordi Turull i Negre, del GP JS 139

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’òrgan que va aprovar el 
pla d’ajustament per a sol·licitar l’adhesió als mecanismes extraordinaris de finançament 
per a les comunitats autònomes
311-00137/11
Anunci: Josep Enric Millo i Rocher, del GP PPC 139

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data en què es va aprovar 
el pla d’ajustament per a sol·licitar l’adhesió als mecanismes extraordinaris de finança-
ment per a les comunitats autònomes
311-00138/11
Anunci: Josep Enric Millo i Rocher, del GP PPC 139

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data en què es va en-
viar al Ministeri d’Hisenda el pla d’ajustament per a sol·licitar l’adhesió als mecanismes 
extraordinaris de finançament per a les comunitats autònomes
311-00139/11
Anunci: Josep Enric Millo i Rocher, del GP PPC 140
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el contingut del pla d’ajus-
tament per a sol·licitar l’adhesió als mecanismes extraordinaris de finançament per a 
les comunitats autònomes
311-00140/11
Anunci: Josep Enric Millo i Rocher, del GP PPC 140

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les previsions d’ingressos 
i despeses que inclou el pla d’ajustament pressupostari de la Generalitat
311-00141/11
Anunci: Josep Enric Millo i Rocher, del GP PPC 141

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment del projecte 
de desenvolupament dels regadius per part de l’empresa Aigües del Segarra Garrigues
311-00163/11
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s 141

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge de la super-
fície prevista de regadiu que es podrà regar en acabar el projecte del canal Segarra-Gar-
rigues
311-00164/11
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s 142

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els treballs i les accions 
de l’empresa Aigües del Segarra Garrigues en el projecte del canal els darrers anys
311-00165/11
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s 142

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la repercussió pressupos-
tària dels treballs i les accions de l’empresa Aigües del Segarra Garrigues en el pro-
jecte del canal
311-00166/11
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s 143

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el control de l’activitat eco-
nòmica i executiva de la concessió de les obres del canal Segarra-Garrigues
311-00167/11
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s 143

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la incorporació de regants 
al canal Segarra-Garrigues
311-00168/11
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s 144

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’efecte socioeconòmic dels 
nous regadius del canal Segarra-Garrigues en les poblacions afectades
311-00169/11
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s 144

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la divulgació de la planifi-
cació i la implantació del sistema de regadiu del canal Segarra-Garrigues
311-00170/11
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s 145

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les previsions amb relació 
al sistema de regadiu del canal Segarra-Garrigues
311-00171/11
Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s 146

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol d’inspecció dels 
centres per a la gent gran
311-00172/11
Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s 146

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla d’actuació per a la 
inspecció de residències per a la gent gran
311-00173/11
Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s 147

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el model de resolució per 
a l’avaluació de la inspecció de residències per a la gent gran
311-00174/11
Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s 147

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el període per a resoldre 
les incidències detectades en la inspecció de residències per a la gent gran
311-00175/11
Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s 147



BOPC 123
6 de maig de 2016

Taula de contingut 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el tràmit d’audiència que 
es dóna a les residències per a la gent gran per a presentar les incidències resoltes
311-00176/11
Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s 148

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les incidències detectades 
en les inspeccions de centres per a la gent gran
311-00177/11
Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s 148

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres per a la gent 
gran en què les inspeccions han detectat incidències
311-00178/11
Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s 148

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les incidències resoltes 
favorablement en els centres per a la gent gran del 2014 ençà
311-00179/11
Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s 149

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les incidències resoltes 
desfavorablement en els centres per a la gent gran del 2014 ençà
311-00180/11
Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s 149

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’inspeccions 
de residències públiques per a la gent gran
311-00181/11
Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s 149

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’inspeccions 
de residències concertades per a la gent gran
311-00182/11
Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s 150

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de l’obligació en el sec-
tor de l’hostaleria i la restauració de posar a disposició del consumidor envasos d’oli 
d’oliva etiquetats i no reutilitzables
314-04494/11
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autoritat que controla l’obligació en 
el sector de l’hostaleria i la restauració de posar a disposició del consumidor envasos 
d’oli d’oliva etiquetats i no reutilitzables
314-04495/11
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes divulgatives de les de-
nominacions d’origen protegides d’oli d’oliva verge extra el 2015
314-04496/11
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a promoure l’oli 
d’oliva del 2014 ençà
314-04497/11
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport a les fires sectorials d’oli
314-04498/11
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració entre departaments per 
a promocionar l’oli d’oliva verge extra
314-04499/11
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les col·laboracions en la promoció de 
l’oli d’oliva verge extra el 2015 i el 2016
314-04500/11
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la denúncia de la Coordinadora Sal-
vem el Crit contra els actes d’edificació a la platja del Golfet, de Calella de Palafrugell 
(Baix Empordà)
314-04501/11
Formulació: GP CUP-CC 156
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la puntuació dels alumnes que seguei-
xen un pla curricular individualitzat
314-04502/11
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera de reflectir la puntuació del 
pla curricular individualitzat en l’expedient acadèmic oficial
314-04503/11
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que dóna l’expedient 
acadèmic dels alumnes que segueixen un pla curricular individualitzat amb relació a 
l’esforç que han fet
314-04504/11
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reflex dels insuficients en l’expedient 
acadèmic dels alumnes que segueixen un pla curricular individualitzat
314-04505/11
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que segueixen 
un pla curricular individualitzat
314-04506/11
Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars a què s’estendrà 
el pla pilot d’implantació del primer cicle d’educació infantil en escoles rurals i d’en-
torns desfavorits
314-04507/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars que apliquen el 
pla pilot d’implantació del primer cicle d’educació infantil en escoles rurals i d’entorns 
desfavorits
314-04508/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que es benefi-
cien del pla pilot d’implantació de del primer cicle d’educació infantil en escoles rurals 
i d’entorns desfavorits
314-04509/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de l’accés equitatiu al 
servei de transport escolar no obligatori i al gratuït
314-04510/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a garantir 
l’accés equitatiu al servei de transport escolar no obligatori i al gratuït
314-04511/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a garantir als alumnes 
de nuclis de població allunyats i zones rurals l’accés al servei de transport escolar no 
obligatori i al gratuït
314-04512/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació del sistema de tarificació 
social per als ensenyaments de 0 a 3 anys de gestió pública
314-04513/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sistema de tarificació social per als 
ensenyaments de 0 a 3 anys de gestió pública
314-04514/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els imports que aportaran les admi-
nistracions en el sistema de tarificació social per als ensenyaments de 0 a 3 anys de 
gestió pública
314-04515/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 161
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vinculació del lloc de treball docent 
amb el projecte educatiu dels centres escolars
314-04516/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de llocs singulars per la 
vinculació del lloc de treball docent amb el projecte educatiu dels centres escolars
314-04517/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes educatius dels centres 
escolars
314-04518/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llocs de treball docent 
dels centres escolars
314-04519/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari relatiu a la convocatòria 
d’oposicions per a proveir places docents
314-04520/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de convocar oposicions per 
a proveir places docents el 2016
314-04521/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del projecte de desen-
volupament dels regadius per part de l’empresa Aigües del Segarra Garrigues
314-04522/11
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de la superfície pre-
vista de regadiu que es podrà regar en acabar el projecte del canal Segarra-Garrigues
314-04523/11
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els treballs i les accions de l’empresa 
Aigües del Segarra Garrigues en el projecte del canal els darrers anys
314-04524/11
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la repercussió pressupostària dels tre-
balls i les accions de l’empresa Aigües del Segarra Garrigues en el projecte del canal
314-04525/11
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control de l’activitat econòmica i 
executiva de la concessió de les obres del canal Segarra-Garrigues
314-04526/11
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s 166

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació de regants al canal 
Segarra-Garrigues
314-04527/11
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s 166

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’efecte socioeconòmic dels nous re-
gadius del canal Segarra-Garrigues en les poblacions afectades
314-04528/11
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la divulgació de la planificació i la im-
plantació del sistema de regadiu del canal Segarra-Garrigues
314-04529/11
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions amb relació al sistema 
de regadiu del canal Segarra-Garrigues
314-04530/11
Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s 168

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol d’inspecció dels centres 
per a la gent gran
314-04531/11
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s 169
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla d’actuació per a la inspecció de 
residències per a la gent gran
314-04532/11
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model de resolució per a l’avaluació 
de la inspecció de residències per a la gent gran
314-04533/11
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el període per a resoldre les incidències 
detectades en la inspecció de residències per a la gent gran
314-04534/11
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tràmit d’audiència que es dóna a les 
residències per a la gent gran per a presentar les incidències resoltes
314-04535/11
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències detectades en les ins-
peccions de centres per a la gent gran
314-04536/11
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres per a la gent gran en què 
les inspeccions han detectat incidències
314-04537/11
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències resoltes favorablement 
en els centres per a la gent gran del 2014 ençà
314-04538/11
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències resoltes desfavorable-
ment en els centres per a la gent gran del 2014 ençà
314-04539/11
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de residències 
públiques i concertades per a la gent gran
314-04540/11
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de residències públiques 
per a la gent gran
314-04541/11
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de residències concertades 
per a la gent gran
314-04542/11
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres de dia per a la 
gent gran públics
314-04543/11
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s 173

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres de dia públics
314-04544/11
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s 173

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres de dia concertats
314-04545/11
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s 173

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les llistes d’espera per a accedir a re-
sidències públiques per a la gent gran
314-04546/11
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s 174

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les llistes d’espera per a accedir a re-
sidències concertades per a la gent gran
314-04547/11
Formulació: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s 174
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció del nou centre d’atenció 
primària de Piera (Anoia)
314-04548/11
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC 174

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els joves i els menors que aspiren cola 
al barri de Sant Pere, de Barcelona
314-04549/11
Formulació: Alberto Villagrasa Gil, del GP PPC 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un pla d’actuació inte-
gral per a solucionar els problemes de convivència i seguretat del barri de Sant Joan, 
de Figueres (Alt Empordà)
314-04550/11
Formulació: Alberto Villagrasa Gil, del GP PPC 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius del Cos de Mossos d’Es-
quadra destinats a Blanes (Selva)
314-04551/11
Formulació: Alberto Villagrasa Gil, del GP PPC 176

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el conveni de col·laboració entre el Cos 
de Mossos d’Esquadra i la policia local de Blanes (Selva)
314-04552/11
Formulació: Alberto Villagrasa Gil, del GP PPC 176

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no es poden presentar 
denúncies a l’oficina temporal dels Mossos d’Esquadra d’Aitona (Segrià)
314-04553/11
Formulació: Alberto Villagrasa Gil, del GP PPC 176

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els resultats del Pla de viabilitat de la 
Cooperativa Agrícola de l’Aldea
314-04554/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 177

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls del sector agrari a la zona de 
la Cooperativa Agrícola de l’Aldea
314-04555/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 177

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de control per a evitar 
fallides de cooperatives agrícoles
314-04556/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 177

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds de mediació i reparació 
penal registrades el 2015
314-04557/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s 178

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds de mediació i reparació 
penal registrades de l’1 de gener de 2016 ençà
314-04558/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s 178

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds de mediació i reparació 
penal registrades el 2015 que han resultat viables
314-04559/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s 179

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un expedient de contractació relatiu a 
les obres de construcció d’un poliesportiu al barri de Campclar, de Tarragona
314-04560/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s 179

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de remodelació del Centre 
Penitenciari Mas d’Enric
314-04561/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s 180

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions amb l’Ajuntament de 
Barcelona per a cedir els terrenys on s’ha de construir el centre penitenciari que subs-
tituirà la presó Model
314-04562/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s 180
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’execució de l’acord de cessió dels 
terrenys on s’ha de construir el centre penitenciari que substituirà la presó Model, de 
Barcelona
314-04563/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s 181

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de tancament de la presó Model
314-04564/11
Formulació: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s 181

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per garantir l’escolaritza-
ció dels fills menors d’edat de famílies desplaçades de Sant Adrià del Besós a munici-
pis del Maresme
314-04565/11
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP C’s 181

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de fills menors d’edat no 
escolaritzats de famílies desplaçades de Sant Adrià del Besós a municipis del Maresme
314-04566/11
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP C’s 182

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la detecció i els protocols d’actuació 
per a casos de famílies desplaçades
314-04567/11
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP C’s 182

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració de la llista de centres pro-
posats a un ciutadà a qui el Govern de l’Estat va reconèixer el dret a obtenir despeses 
d’escolarització
314-04568/11
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP C’s 183

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte lingüístic dels centres pro-
posats a un ciutadà que va obtenir el reconeixement del Govern de l’Estat a obtenir 
despeses d’escolarització
314-04569/11
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP C’s 183

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment proposat a un ciutadà 
que va obtenir el reconeixement del Govern de l’Estat a obtenir despeses d’escolarització
314-04570/11
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP C’s 184

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre una solució alternativa al ciutadà que 
va obtenir el reconeixement del Govern de l’Estat a obtenir despeses d’escolarització
314-04571/11
Formulació: Sonia Sierra Infante, del GP C’s 184

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions per als centres d’atenció 
primària de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
314-04572/11
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC 185

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions de construcció d’un cen-
tre d’atenció primària al barri de Santa Eulàlia de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
314-04573/11
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC 185

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dotacions d’atenció pediàtrica als 
centres d’atenció primària de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
314-04574/11
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC 186

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les urgències pediàtriques a l’Hospi-
talet de Llobregat (Barcelonès)
314-04575/11
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC 186

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els equipaments per a rehabilitació a 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
314-04576/11
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC 186

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dotacions d’atenció oftalmològica 
a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
314-04577/11
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC 187
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atenció oftalmològica a l’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelonès)
314-04578/11
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC 187

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les urgències del Centre d’Atenció Pri-
mària Pura Fernàndez de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
314-04579/11
Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC 187

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places concertades de 
les residències per a la gent gran de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)
314-04580/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP SOC 188

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de concertar places de re-
sidència per a la gent gran a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)
314-04581/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP SOC 188
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’aplicació del 
Codi de consum de Catalunya
310-00055/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15, tinguda el 04.05.2016, DSPC-P 21.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política de 
personal del Departament d’Interior
310-00056/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15, tinguda el 04.05.2016, DSPC-P 21.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la implantació de 
la formació professional bàsica
310-00057/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15, tinguda el 04.05.2016, DSPC-P 21.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el risc de 
desprestigi de determinats organismes i institucions
310-00058/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15, tinguda el 04.05.2016, DSPC-P 21.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el dret subjectiu 
a uns ingressos mínims garantits
310-00059/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15, tinguda el 04.05.2016, DSPC-P 21.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el balanç de la 
fira Alimentaria
310-00060/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15, tinguda el 04.05.2016, DSPC-P 21.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la resposta al 
recurs del Govern de l’Estat contra la Llei 24/2015, de mesures urgents per 
a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
310-00061/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15, tinguda el 04.05.2016, DSPC-P 21.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el desplegament 
de la Llei 10/2015, de formació i qualificació professionals
310-00062/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15, tinguda el 04.05.2016, DSPC-P 21.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les presons i el 
règim especial de tancament
310-00063/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15, tinguda el 04.05.2016, DSPC-P 21.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política
317-00038/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15, tinguda el 04.05.2016, DSPC-P 21.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política i social
317-00039/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15, tinguda el 04.05.2016, DSPC-P 21.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política
317-00040/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15, tinguda el 04.05.2016, DSPC-P 21.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política
317-00041/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15, tinguda el 04.05.2016, DSPC-P 21.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política
317-00042/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15, tinguda el 04.05.2016, DSPC-P 21.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00043/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 15, tinguda el 04.05.2016, DSPC-P 21.

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds 
de beques de menjador en el període 2012-2016
314-02165/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25226 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02165/11, 314-
02166/11, 314-02167/11, 314-02168/11 i 314-02340/11 us informo del següent:

D’acord amb la resposta que el Govern a tramès a la Mesa del Parlament de Ca-
talunya com a resposta a les iniciatives parlamentàries 314-01131/11, 314-01132/11, 
314-01133/11, 314-01134/11, 314-01135/11, 314-01136/11, 314-01137/11, 314-01138/11, 
314-01139/11, 314-01140/11, 314-01141/11, 314-01142/11, 314-01143/11, 314-01144/11, 
314-01145/11, 314-01146/11, 314-01147/11, 314-01148/11, 314-01149/11, 314-01150/11, 
314-01151/11, 314-01152/11, 314-01153/11, 314-01154/11, 314-01155/11, 314-01156/11, 
314-01157/11, 314-01158/11, 314-01159/11, 314-01160/11, 314-01161/11, 314-01162/11, 
314-01163/11, 314-01164/11, 314-01165/11, 314-01166/11, 314-01167/11, 314-01168/11, 
314-01316/11 i 314-01320/11, i atès que les preguntes més amunt indicades fan totes 
referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacio-
nades, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les 
de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió 
a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

La informació corresponents a la gestió, per part dels consells comarcals i del Con-
sorci d’Educació de Barcelona, dels ajuts atorgats pel servei de menjador escolar i pel 
servei de transport escolar pels cursos escolars 2012-2013 i 2013-2014 es pot consultar 
en les següents adreces d’Internet:
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http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/memo-
ria-activitat-departament/memoria-2014/Secretaria_politiques_educatives.pdf

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/memo-
ria-activitat-departament/memoria-2013/text_complet_unic_document.pdf

Les dades corresponents al curs escolar 2014-2015 es podran consultar en breu quan 
es publiqui la memòria corresponent a l’any 2015.

Com ja es va informar en la resposta a les iniciatives parlamentàries 314-00231/11, 
314-00232/11, 314-00233/11 i 314-0234/11:

«[...] Les dades corresponents a l’inici del curs escolar 2015-2016 es poden consultar 
a la següent adreça d’Internet:

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/288250/ca/de-
partament-densenyament-atorgat-1-799-beques-menjador-linici-curs-passat-arri-
bar-68-159-ajuts.do

I les dades corresponents a l’inici del curs escolar 2014-2015 es poden consultar a la 
següent adreça d’Internet:

http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/notespremsa/276768/model-be-
ques-menjador-garanteix-ajuts-meitat-totalitat-servei-66-360-alumnes-parcials-mi-
nim-8-475-escolars.html»

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beques de 
menjador atorgades en el període 2012-2016
314-02166/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25226 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02165/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beques de 
menjador atorgades en el període 2012-2016 que van cobrir tot el cost del 
menjador
314-02167/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25226 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02165/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la despesa en 
beques de menjador del període 2013-2016
314-02168/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25226 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02165/11.

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/memoria-activitat-departament/memoria-2014/Secretaria_politiques_educatives.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/memoria-activitat-departament/memoria-2014/Secretaria_politiques_educatives.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/memoria-activitat-departament/memoria-2013/text_complet_unic_document.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/memoria-activitat-departament/memoria-2013/text_complet_unic_document.pdf
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/288250/ca/departament-densenyament-atorgat-1-799-beques-menjador-linici-curs-passat-arribar-68-159-ajuts.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/288250/ca/departament-densenyament-atorgat-1-799-beques-menjador-linici-curs-passat-arribar-68-159-ajuts.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/288250/ca/departament-densenyament-atorgat-1-799-beques-menjador-linici-curs-passat-arribar-68-159-ajuts.do
http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/notespremsa/276768/model-beques-menjador-garanteix-ajuts-meitat-totalitat-servei-66-360-alumnes-parcials-minim-8-475-escolars.html
http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/notespremsa/276768/model-beques-menjador-garanteix-ajuts-meitat-totalitat-servei-66-360-alumnes-parcials-minim-8-475-escolars.html
http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/notespremsa/276768/model-beques-menjador-garanteix-ajuts-meitat-totalitat-servei-66-360-alumnes-parcials-minim-8-475-escolars.html
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de línies de P3 
públiques que es preveu de tancar el curs 2016-2017
314-02169/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25488 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02169/11 us informo del 
següent:

Annex, us trameto, la relació amb la reducció de grups del primer curs d’educació 
infantil de segon cicle que el Departament d’Ensenyament té previst per al curs 2016-
2017.

El nombre de sol·licituds de llocs escolars pel primer curs d’educació infantil de pri-
mer cicle presentades per les famílies en el procés d’admissió d’alumnat corresponent 
al curs 2015-2016 va ser de 71.123, i el nombre de sol·licituds presentades en el procés 
d’admissió d’alumnat per al curs 2016-2017 és de 67.211, el que suposa que s’han pre-
sentat 3.912 sol·licituds menys pel primer curs d’educació infantil de primer cicle de 
cara al curs vinent.

Barcelona, 25 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 nombre de places de 
primer d’educació secundària obligatòria per al curs 2016-2017
314-02170/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25232 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02170/11, 314-
02171/11 i 314-02172/11 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.

Annex, us trameto, la relació amb l’oferta de llocs escolars pel curs 2016-2017 de 
primer curs d’Educació Secundària Obligatòria prevista pel Departament d’Ensenya-
ment.

El Departament d’Ensenyament té previst que tota la demanda de llocs escolars de 
primer curs d’Educació Secundària Obligatòria quedi assumida per l’oferta educativa 
programada pel curs escolar 2016-2017.

Barcelona, 25 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.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de dèficit de 
places de primer d’educació secundària obligatòria per al curs 2016-2017
314-02171/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25232 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02170/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la solució als problemes 
de dèficit de places de primer d’educació secundària obligatòria per al 
curs 2016-2017
314-02172/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25232 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02170/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació de l’Institut 
Can Planas, de Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
314-02173/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25233 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02173/11 i 314-
02174/11 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 planificada, en la planificació de construccions 
escolars, l’adequació de l’Institut Can Planas al municipi de Barberà del Vallès. L’exe-
cució de les obres es durà a terme en els propers anys.

El curs escolar 2015-2016 ha entrat en funcionament la primera fases de l’Institut 
Serra de Miralles de Tordera que s’ha construït d’acord amb l’establert en el Conveni de 
col·laboració signat entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Tordera l’11 
de març de 2015.

Barcelona, 25 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 la construcció de l’Institut 
Escola Serra de Miralles, de Tordera (Maresme)
314-02174/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25233 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02173/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mòduls prefabricats 
que hi haurà als centres educatius el curs 2016-2017
314-02175/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25489 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02175/11, 314-
02176/11 i 314-02177/11 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.

Annex, us trameto, la relació amb els mòduls prefabricats instal·lats previstos pel 
proper curs escolar 2016-2017.

També us informo que el Departament d’Ensenyament disposarà dels alumnes es-
colaritzats el proper curs escolar 2016-2017 un cop finalitzi el procediment d’admissió 
d’alumnat als centres sufragats amb fons públics pel curs escolar 2016-2017.

Barcelona, 27 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 la reducció de mòduls 
prefabricats d’escoles i instituts
314-02176/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25489 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02175/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que 
estudien en mòduls prefabricats
314-02177/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25489 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02175/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’estudis que 
valorin l’impacte i els efectes de l’horari compactat als instituts
314-02178/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25236 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02298/11, 314-
02178/10, 314-02179/10 i 314-02180/11 us informo del següent:
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Annex, us trameto, la relació de centres educatius que han establert la jornada com-
pactada el curs 2014-2015 a la ciutat de Barcelona. I la relació de centres educatius que 
han establert la jornada compactada el curs 2014-2015 a Catalunya.

El Departament d’Ensenyament va crear el curs 2012-2013 un grup de treball per tal 
d’identificar i analitzar les mesures implementades en l’àmbit d’organització pedagògi-
ca, en l’àmbit de l’organització i gestió de centre, i en l’àmbit de l’organització familiar 
i de l’entorn. Les principals conclusions que s’extreuen de l’estudi elaborat son les se-
güents:

– L’absentisme de l’alumnat ha disminuït a nivell general.
– Una millora en la convivència escolar del centre, amb una disminució de conflic-

tes dins d’aquest. Aquest a esdevingut el guany més rellevant que ha comportat la im-
plementació de la jornada contínua.

– La comunitat escolar, es a dir, famílies, alumnat i personal docent valoren molt 
positivament la implementació de la jornada contínua al cap d’un curs de la seva apli-
cació.

Pel que fa a l’oferta d’activitats en horari extraescolar, els centres han programat ac-
tivitats diverses:

– La organització d’activitats en el propi centre encaminades al reforç escolar per 
aquell alumnat amb dificultats, o bé organització d’activitats d’estudi, per tot l’alumnat 
en general, en matèries concretes: Estudi assistit, biblioteca oberta, espais d’estudi en 
grup, reforç dels idiomes.

– El Programa Èxit-1, de reforç escolar.
– Activitats culturals, esportives i de lleure que organitzen els propis centre i les 

AMPA.
– Coordinació del Consorci d’Educació de Barcelona amb els districtes de la ciutat, 

i l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament per dur a terme el Projecte convivim esportivament, i 
coordinació amb la Direcció de Joventut per donar suport als centres amb població més 
desafavorida a través dels punts JIP.

– Organització d’activitats diverses en entitats i equipaments dels barris (musicals, 
idiomes, esportives).

– Les activitats es duen a terme amb recursos del Consorci d’Educació de Barcelo-
na, amb recursos dels propis centres, i amb la col·laboració d’entitats i Associacions de 
Mares i Pares d’Alumnes, dels centres en qüestió.

El servei de menjador per a l’alumnat dels centres educatius que tenen un horari sin-
gular amb jornada contínua, es presta quan es sol·licita i s’ofereix en el propi centre, o 
en un centre proper mitjançant un acord entre ambdós centres.

Amb la voluntat de garantir un resposta adequada a les situacions en què es detecti 
una alimentació deficient i/o inadequada de l’alumnat, l’Institut Municipal de Serveis 
Socials i el Consorci d’Educació de Barcelona han posat en funcionament un protocol 
en el que s’estableix que l’Institut de Serveis Socials assumeix el compromís de garantir 
que tots els alumnes que presentin alguna dificultat tinguin coberta la necessitat bàsica 
d’alimentació, i determina el procediment que han de seguir els centres educatius quan 
detectin alguna situació d’alimentació deficient i/o inadequada en el seu alumnat, ga-
rantint una comunicació el més àgil possible amb els professionals dels Serveis Socials 
i que aquests puguin valorar la necessitat d’activar algun tipus d’ajut de suport a la fa-
mília en qüestió.

Pel curs 2016-2017 no s’ha autoritzat cap centre nou de secundària perquè faci la jor-
nada contínua. Al mes de maig s’iniciarà el procés perquè els centres que tenen un ho-
rari singular amb jornada contínua puguin demanar la pròrroga d’aquest.

El seguiment que es fa als centres educatius amb la jornada contínua té en compte 
principalment:

– El consens que la mesura ha tingut en la comunitat educativa, especialment pel 
que fa a les famílies i a la representació de l’administració local.

– Avaluació dels indicadors referits a la millora dels resultats acadèmics, disminució 
de l’absentisme, millora del clima escolar i participació de l’alumnat en activitats edu-
catives a les tardes.

– Adequació del marc horari lectiu a les prescripcions curriculars establertes, que 
corresponen a 30 hores lectives setmanals per a l’alumnat.
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– Adequació del marc horari per tal d’assegurar l’obertura del centre un mínim de 
dues tardes amb activitats adreçades a l’alumnat, tant en el marc acadèmic com en el 
marc del lleure educatiu.

– Adequació del marc horari del professorat per al correcte desenvolupament i apro-
fitament de les reunions de coordinació d’equips docents i d’altres reunions per assegu-
rar l’atenció a les famílies, en una tarda setmanal com a mínim.

Barcelona, 26 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 nombre d’instituts amb 
horari compactat
314-02179/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25236 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02178/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar 
el nombre d’instituts amb horari compactat el curs 2016-2017
314-02180/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25236 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02178/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de pagar els 
premis de fidelitat als docents que els van sol·licitar abans del 13 d’abril 
de 2012
314-02181/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25242 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02181/11 us informo del 
següent:

D’acord amb l’establert en la Sentència del Tribunal Suprem que desestima el recurs 
de cassació contra la Sentència 26/2013 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
relativa al dret a percebre el premi de fidelitat al personal docent dels centres concertats 
que ho havien sol·licitat abans del 13 d’abril de 2012 i que donaven compliment als re-
quisits establerts. El Departament d’Ensenyament ha executat la Sentència i ha abonat 
el premi fidelitat.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la constitució d’una mesa 
tripartida per a l’ensenyament concertat
314-02182/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25237 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02182/11 us informo del 
següent:

L’Administració educativa no és propietària dels centres privats concertats, en con-
seqüència, no té representació en la mesa negociadora.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la devolució de les 
pagues extres retingudes el 2012, el 2013 i el 2014 als docents de les 
escoles concertades
314-02183/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25243 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02183/11 i 314-
2184/11 us informo del següent:

D’acord amb l’establert a l’apartat 5.3 de l’Acord GOV/33/2015, de 10 de març, sobre 
la recuperació d’una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 
2012 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6829 
de 12.03.2015):

«S’autoritza el Departament d’Ensenyament a retornar al personal a què fa referèn-
cia l’Acord GOV/80/2012, de 30 de juliol, una quantitat equivalent a tots els efectes a 
l’establerta en aquest Acord per al personal funcionari docent no universitari.»

Atès que l’Acord GOV/80/2012, de 30 de juliol, (DOGC 6184 de 02.08.2012) fa refe-
rència al personal del sector educatiu privat concertat que percep les seves retribucions 
a través del pagament delegat, en la nòmina del mes de març de 2015 ja es va abonar a 
aquest personal, de forma anàloga als docents del sector públic, la recuperació parcial 
de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012.

L’article 22.2 de la Llei 2/2015, de l’11 de març de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2015 estableix que:

«Les retribucions del personal de centres privats concertats abonades mitjançant el 
pagament delegat es fixen anualment d’acord amb el principi d’analogia retributiva del 
professorat que imparteix ensenyaments concertats amb el personal funcionari docent 
no universitari, recollit als acords signats el 4 de maig i 9 de juliol de 2001 amb les or-
ganitzacions patronals i sindicals representatives del sector.»

Per aquest motiu, qualsevol modificació en la retribució que afecti als docents del 
sector públic també s’aplicarà al personal que percep les seves retribucions a través 
del pagament delegat, tal i com s’ha procedit fins ara.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de retornar les 
pagues retingudes als docents de l’ensenyament concertat
314-02184/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25243 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02183/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actualització de les 
plantilles concertades a l’educació secundària
314-02185/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25490 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02185/11 us informo del 
següent:

D’acord amb l’establert a la disposició transitòria segona apartat 2 de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació: «La quantia del mòdul per unitat escolar regulada per l’arti-
cle 205 ha d’incloure de manera gradual, en el termini de vuit anys a partir de l’entrada 
en vigor d’aquesta llei, les quantitats necessàries per a definir les condicions de treball 
del professorat que presta serveis en els ensenyaments objecte de concert dels centres 
concertats, prenent com a referència les condicions del professorat dels centres públics.» 
El Departament d’Ensenyament disposa fins l’any 2017 per arribar a un acord sobre 
aquesta qüestió.

El Departament d’Ensenyament no ha rebut cap proposta formal de la Patronal en 
aquest sentit.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retirada de concerts 
una vegada iniciat el curs 2015-2016
314-02186/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25491 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02186/11 us informo del 
següent:

El Departament d’Ensenyament no ha suprimit cap concert educatiu el curs escolar 
2015-2016, no obstant, s’han modificat els concerts educatius subscrits amb alguns cen-
tres privats, ja sigui per la disminució del nombre grups autoritzats o en funcionament, 
o perquè el centre no assoleix la relació mitjana alumnes/professors per unitat escolar 
concertada.

Annex, us trameto la relació de centres privats concertats amb una reducció del 
nombre de grups o unitats concertades.

Per Resolució ENS/2538/2015, de 23 d’octubre, (DOGC 6995 d’11.11.2015) es va 
aprovar la disminució del nombre d’unitats concertades de diversos centres privats con-
certats en els ensenyaments d’educació secundària obligatòria.
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La incoació dels expedients es va iniciar el 23 de setembre un cop el Departament 
d’Ensenyament va tenir coneixement de les dades de matrícula extraordinària per 
l’alumnat d’ESO pendent de l’avaluació de setembre.

Per Resolució ENS/2523/2015, de 27 d’octubre, (DOGC 6994 d’10.11.2015) es va 
aprovar la disminució del nombre d’unitats concertades de diversos centres privats con-
certats per als ensenyaments postobligatoris.

La incoació dels expedients es va iniciar l’1 d’octubre un cop el Departament d’En-
senyament va tenir coneixement de les dades de matrícula extraordinària per l’alumnat 
de Batxillerat i Cicles Formatius de Formació Professional pendent de l’avaluació de 
setembre.

Barcelona, 27 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 la previsió d’incrementar 
el nombre de cicles de formació professional concertats
314-02187/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25234 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02187/11, 314-
02188/11, 314-02189/11 i 314-02190/11 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.

Les darreres resolucions que aproven les sol·licituds de renovació, modificació i/o 
accés al règim de concerts no han aprovat cap increment en l’oferta dels ensenyaments 
de cicles formatius de formació professional i de Batxillerat atès que no són ensenya-
ments ni obligatoris ni bàsics.

El Departament d’Ensenyament actuarà en aquesta mateixa línia de cara al procés 
d’admissió d’alumnat del curs 2016-2017.

Els únics increments d’unitats concertades de cicles de formació professional deri-
ven de la transformació de cicles regulats per la LOGSE a cicles regulats per la LOE i 
que impliquen un augment en la durada de l’ensenyament, passant d’un a dos cursos.

Annex, us trameto, la relació de centres educatius amb els ensenyaments de batxille-
rat concertat el curs escolar 2015-2016 desglossat per municipi.

Barcelona, 25 d’abril de 2015
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 la previsió d’incrementar 
el nombre de centres de formació professional concertats
314-02188/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25234 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02187/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar 
el nombre de línies de batxillerat concertades
314-02189/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25234 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02187/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres privats amb 
línies de batxillerat concertades
314-02190/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25234 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02187/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants amb 
necessitats educatives específiques escolaritzats en col·legis concertats
314-02191/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25492 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02191/11 us informo del 
següent:

Les dades corresponents a alumnes amb necessitats educatives especifiques per al 
curs 2014-2015 es pot consultar en la següent adreça d’Internet:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/dades-curs-actual/
Annex, us trameto, la relació d’alumnes escolaritzats en centres privats concertats el 

curs 2014-2015 desglossat per comarques.

Barcelona, 25 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 els habitatges de 
protecció oficial de la Generalitat a Barcelona que són buits
314-02196/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24718 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02196/11 us informo del 
següent:

A la ciutat de Barcelona, la competència per adjudicar els habitatges amb protecció 
oficial correspon al Consorci de l’Habitatge de Barcelona, d’acord al que estableix l’ar-
ticle 85.5 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/dades-curs-actual/
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En el següent quadre podeu consultar el nombre d’habitatges de l’Incasòl que es tro-
ben buits a la ciutat de Barcelona i els que estan ocupats il·legalment, que no es compta-
bilitzen com habitatges buits, a les dates sol·licitades: 

31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 23/02/2016

Hab. buits 90 49 78 28 29

Hab. ocupats 76 77 25 30 30

Cal dir que els motius principals pels què els habitatges es troben desocupats són els 
propis de la rotació dels parc d’habitatges.

Així mateix, informem que hi ha habitatges desocupats destinats a reallotjaments 
per processos de remodelació i es lliuren a mesura que l’oficina gestora de l’Ajuntament 
de Barcelona fa arribar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya les propostes d’adjudi-
cació.

En el quadre annex s’adjunta la relació d’habitatges buits per promoció a 31 de de-
sembre de 2014, a 31 de desembre de 2015 i a 23 de febrer de 2016 i pel que fa a la rela-
ció en dates dates anteriors, poden remetre’s a les respostes efectuades a les preguntes 
314-14132/10 i 314-14125/10.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats als 
comerços de Barcelona
314-02199/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24286 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02199/11, us informo 
del següent:

El nombre d’ajuts total atorgats a comerços de la ciutat de Barcelona durant el 2015, 
especificat segons el tipus de comerç i desglossat per semestres, és el següent: 

Nombre Tipus d’empresa Import Semestre

12 Empreses físiques i jurídiques Primer

117 Empreses físiques i jurídiques Segon

A continuació es detallen els ajuts atorgats a petites i mitjanes empreses del comerç, 
serveis, artesania i moda, a la ciutat de Barcelona durant els segons semestres dels anys 
2009-2014.

Any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1r 2015 2n

Sol·licituds 163 210 354 295 134 206 12 117

D’altra banda, durant l’any 2015 no s’ha formalitzat cap conveni amb l’Ajuntament 
de Barcelona o qualsevol dels organismes municipals adscrits en matèria de comerç.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques fetes per les administracions i altres ens a la Fira 2000
314-02200/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25028 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02200/11, 314-
02202/11 i 314-02226/11 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.

S’adjunta annex amb la informació sol·licitada.

Barcelona, 27 d’abril de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident 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 les places de formació 
professional i de programes de qualificació professional inicial a Barcelona 
el curs 2015-2016
314-02201/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25227 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02201/11 us informo del 
següent:

La demanda de places dels ensenyament de Formació professional i de Programes 
de Formació i Inserció per al curs 2015-2016 ha estat de 18.897 sol·licituds.

Els centres que imparteixen cicles formatius de grau mitjà i de grau superior a la 
ciutat de Barcelona el curs 2015-2016 són 46 centres públics, 53 centres privats concer-
tats i 51 centres privats.

D’acord amb el que es va informar en la resposta a la iniciativa 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: «[...] el Departa-
ment d’Ensenyament gestiona anualment la convocatòria de beques de caràcter general 
per a estudiants que cursin estudis postobligatoris. 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.»
El Departament d’Ensenyament valora molt positivament l’increment de grups de 

Programes de Formació i Inserció a la ciutat de Barcelona atès que suposa una contribu-
ció en la diversificació d’aquests programes sostinguts amb fons públics.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econò-
miques fetes per les administracions i altres ens a la Fira de Barcelona
314-02202/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25028 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02200/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona 
per a polítiques d’habitatge en el període 2011-2015
314-02203/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24719 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02203/11, 314-02260/11, 
314-02261/11, 314-02262/11, 314-02328/11, 314-02371/11, 314-2372/11 i 314-2373/11, 
atès que fan referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a informacions estreta-
ment relacionades, fet que és objectivament constatable.

A la ciutat de Barcelona les polítiques d’habitatge es desenvolupen a través del Con-
sorci de l’Habitatge de Barcelona, i és aquest ens qui pot informar de l’estat dels ajuts 
atorgats per a la rehabilitació d’edificis i habitatges.

En la pàgina web del Consorci de l’Habitatge de Barcelona es poden consultar les 
memòries d’activitat dels anys 2009, any en el què va iniciar la seva activitat, a l’any 
2014, darrera memòria publicada:

http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/ca/home.html
A més, en la pàgina web de la Generalitat de Catalunya podeu consultar els infor-

mes anuals del sector de l’habitatge des del l’any 2004:
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/05_indicadors_i_esta-

distiques_dhabitatge/informe_sobre_el_sector_de_l_habitatge_a_catalunya/
En aquestes pàgines web podeu consultar les dades relatives a habitatge i edificis be-

neficiats pels ajuts a la rehabilitació, així com els programes específics per a la instal·la-
ció d’ascensors i per patologies estructurals.

En l’annex 1 que acompanya aquesta resposta adjuntem un quadre que ens ha faci-
litat el Consorci de l’Habitatge de Barcelona, amb el resum de les dades provisionals 
relatives als programes de rehabilitació realitzats a Barcelona durant l’any 2015, que 
properament es veuran reflectides en la publicació de la memòria d’activitat, amb les 
dades definitives.

Pel que fa a les aportacions de la Generalitat de Catalunya (Secretaria d’Habitatge i 
Agència de l’Habitatge de Catalunya) al Consorci de l’Habitatge de Barcelona per a les 
actuacions destinades a la rehabilitació podeu consultar les dades que es mostren en el 
segon annex adjunt a aquesta resposta.

Aclarim que les dades especificades a l’apartat de les transferències de capital cor-
responen a actuacions destinades a rehabilitació: conveni Canyelles-Sud Oest Besòs, 
convocatòries de subvencions a edificis i habitatges privats, àrees de rehabilitació inte-
gral (ARI) i les àrees extraordinàries de rehabilitació integral (AERI).

Totes les aportacions disposen del corresponent crèdit pressupostari, conseqüent-
ment les que no estan liquidades resten disponibles, pendent de la corresponent jus-
tificació de despesa i subjectes al corresponent tràmit de pagament de subvencions i 
d’aprovació per part de la Intervenció General.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

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

http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/ca/home.html
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/05_indicadors_i_estadistiques_dhabitatge/informe_sobre_el_sector_de_l_habitatge_a_catalunya/
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/05_indicadors_i_estadistiques_dhabitatge/informe_sobre_el_sector_de_l_habitatge_a_catalunya/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona 
per a polítiques adreçades a la gent gran en el període 2011-2015
314-02204/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24659 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02204/11, 314-
02215/11, 314-02224/11, 314-02228/11, 314-02237/11, 314-02297/11, 314-02299/11, 314-
02334/11, 314-02361/11, 314-02370/11, 314-02387/11, 314-02388/11, 314-02413/11 us 
informo que les aportacions econòmiques de la Generalitat de Catalunya són consulta-
bles al document sobre l’estat de desenvolupament i d’execució dels Pressupostos de la 
Generalitat que periòdicament es tramet al Parlament.

En compliment del que estableix l’article 79 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
el conseller de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda tramet al Parlament, a títol 
informatiu i d’estudi per a la Comissió d’Economia i Hisenda, i fa publicar al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya, trimestralment i dintre del trimestre següent, l’estat 
mensual de desenvolupament i d’execució del pressupost de la Generalitat i de les seves 
modificacions.

En aquest document consta la informació desagregada, segons classificació econò-
mica, per execució de despeses del procés de gestió i del procés de pagament, desglos-
sat per capítols i articles i, dins d’aquests, desagregat per crèdits inicials, crèdits defini-
tius, obligacions reconegudes i pagaments efectius, corresponents a cada Departament 
de la Generalitat i del seu sector públic administratiu.

També consta, segons classificació funcional, les dades desagregades del seguiment 
del pressupost per programes i desglossat per seccions, àrees i polítiques, amb espe-
cificació dels crèdits inicials, crèdits definitius, obligacions reconegudes i pagaments 
efectius, corresponents a cada departament de la Generalitat i del seu sector públic ad-
ministratiu.

No obstant això, en la documentació annexa a aquesta resposta podeu consultar in-
formació.

Barcelona, 26 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.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els trasllats d’estrangers a 
Barcelona que ha dut a terme el Govern de l’Estat el 2015
314-02206/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24660 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02206/11 us informo 
que el Govern de l’Estat va traslladar un total de 48 persones estrangeres a Barcelona 
durant l’any 2015.

D’altra banda, durant el 2015, la Subdirecció General d’Integració dels Immigrants 
de la Direcció General de Migracions adscrita al Ministeri d’Ocupació i Seguretat So-
cial va comunicar 20 trasllats múltiples a Catalunya, amb el següent detall de nombre 
de persones i dates: 
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Dates dels trasllats Persones traslladades

27/01/2015 3

28/01/2015 2

06/02/2015 1

09/02/2015 1

16/02/2016 9

17/03/2015 2

25/03/2015 2

30/03/2015 1

02/04/2015 1

07/04/2016 1

09/04/2016 7

22/05/2015 5

03/06/2015 2

12/06/2015 5

24/08/2015 1

25/08/2015 1

01/09/2015 4

09/09/2015 1

17/09/2015 1

16/10/2015 4

Total persones traslladades 54

El marc legal d’estrangeria s’articula seguint les prescripcions constitucionals que esta-
bleixen una competència exclusiva en matèria d’entrada, permanència i sortida obliga-
tòria de persones estrangeres a favor de l’Estat, a qui pertoca instruir i executar les ex-
pulsions i les devolucions del territori nacional.

Des que l’any 2012 el Govern de l’Estat suspèn consecutivament la seva obligació le-
gal de dotar anualment el fons de recolzament a la integració i al reforç educatiu a favor 
de les comunitats autònomes previst a l’article 2 ter 4 de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de 
gener, el Govern de la Generalitat no té cap participació ni coneixement sobre la gestió 
i desenvolupament del dispositiu d’acollida temporal que es proporciona en el marc del 
Programa estatal d’Acollida i Atenció Humanitària a persones immigrants desplaçades 
procedents de Canàries, Ceuta i Melilla.

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació 
pressupostària per al finançament de les escoles d’adults a Barcelona el 
2015 i la previsió per al 2016
314-02207/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25244 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02207/11 us informo del 
següent:

La despesa corresponent a les Escoles de Formació d’Adults de Barcelona l’any 2015 
va ser de 10.338.818,80 euros, i la previsió per l’any 2016 és de 10.364.596,50 euros.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la promoció de Barcelona 
com a destinació turística en el període 2010-2015
314-02208/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24287 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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-
02208/11, conjuntament amb la número de tramitació 314-02309/11.

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

L’Agència Catalana de Turisme s’encarrega de la promoció turística de Catalunya. 
En aquesta promoció, Barcelona hi juga un paper transcendental, tant a nivell estatal 
com internacional, ja que és un pol d’atracció turístic molt important. Per tant, gran part 
de les accions inclouen la promoció turística de Barcelona, tant de la ciutat com de la 
marca Barcelona, de forma directa o indirecta.

Les accions que s’han realitzat són organització i participació en fires, famtrips, 
presstrips, workshops, presentacions i altres esdeveniments. Les dades per anys, semes-
tres i accions són les següents: 

Any i 
semestre Fires Famtrips Presstrips Workshops Presentacions

Esdeveni-
ments

Total 
accions

2010 61 33 47 18 13 3 175

1r 43 18 29 8 12 3 113

2n 18 15 18 10 1 0 62

2011 89 31 97 42 14 1 274

1r 74 13 62 36 8 1 194

2n 15 18 35 6 6 0 80

2012 50 27 51 22 14 7 171

1r 35 18 29 12 10 4 108

2n 15 9 22 10 4 3 63

2013 53 18 60 43 44 27 245

1r 26 3 33 15 16 8 101

2n 27 15 27 28 28 19 144

2014 54 48 57 84 60 44 347

1r 38 31 41 62 43 44 259

2n 16 17 16 22 17 0 88

2015 54 34 46 45 37 0 216

1r 34 16 23 30 22 0 125

2n 20 18 23 15 15 0 91

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement



BOPC 123
6 de maig de 2016

1.25.15. Preguntes per escrit 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat 
i liquidat de l’aportació a l’Ajuntament de Barcelona en concepte de 
despeses de capitalitat, subsidiarietat i suplència en el període 2011-2015
314-02209/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02209/11 us informo 
del següent:

L’article 47 de la llei 2/2015, d’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Ca-
talunya per al 2015, pel que fa al Fons de cooperació local de Catalunya, ajuntaments, 
estableix que la partida GO 03 D/460.0003/711 del pressupost del Departament de Go-
vernació, Administracions Públiques i Habitatge, en concepte de participació dels mu-
nicipis en els ingressos de la Generalitat, finança la participació de lliure disposició, 
amb un import de 86.177.410,49 euros, que es distribueix de la manera següent:

a) Al municipi de Barcelona, 3.179.056,69 euros.
b) A la resta de municipis de Catalunya, 82.998.353,80 euros, que s’han de distribuir 

d’acord amb els criteris següents:
Primer. Atenent la població com a indicador de despesa, una quantitat per a cada 

municipi, calculada d’acord amb la fórmula següent:
P= 25.940,29 + (H1x25,62) + (H2x10,09) + (H3x8,25) + (H4x4,91) + (H5x1,75)
En la qual:
P = participació del municipi.
H1 = nombre d’habitants entre 1 i 1.000.
H2 = nombre d’habitants entre 1.001 i 5.000.
H3 = nombre d’habitants entre 5.001 i 20.000.
H4 = nombre d’habitants entre 20.001 i 50.000.
H5 = nombre d’habitants pel damunt de 50.000.
Segon. Atenent la major despesa associada a la plurinuclearitat, 5.200.310,24 euros 

distribuïts entre els municipis de menys de 50.000 habitants amb nuclis de població di-
ferenciats fora de l’entitat capital de municipi, i de la manera següent:

En proporció al nombre de nuclis de població habitats, llevat dels existents a l’entitat 
capital de municipi, 2.600.155,12 euros, i en proporció a la població en nuclis fora de 
l’entitat capital de municipi, amb un màxim de 1.000 habitants per nucli, 2.600.155,12 
euros.

Tercer. Atenent la major despesa associada a la capitalitat comarcal, una quanti-
tat fixa de 1.360.796,36 euros, dels quals 7.630,30 euros són per a cada capital i 
1.055.584,36 euros es distribueixen en proporció a la població comarcal fora de la capi-
tal. Terrassa i Sabadell es distribueixen les quantitats corresponents en funció de la po-
blació que tenen.

Quart. Atenent la despesa per la gestió del territori, 1.913.826,22 euros repartits pro-
porcionalment a la superfície de cada municipi.

2. Les dades de la població i l’estructura de nuclis són les corresponents al padró 
d’habitants de l’any 2014, excepte per al municipi de Medinyà, la població del qual és 
la que s’indica al preàmbul de la Llei 8/2015, del 10 de juny, de creació del municipi de 
Medinyà.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica per 
al finançament de les escoles de música de Barcelona el 2015 i la previsió 
per al 2016
314-02210/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25228 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02210/11 i 314-
02392/11 us informo del següent: 

El Departament d’Ensenyament col·labora amb les despeses de funcionament i de 
personal dels conservatoris, de titularitat és de les corporacions locals, des de l’any 1995 
aplicant els mateixos criteris de despesa de personal i de funcionament que s’apliquen 
en els centres d’educació secundària de titularitat del Departament d’Ensenyament.

En conseqüència mentre no s’aprovin els pressupostos de la Generalitat de Catalu-
nya per a l’any 2016 no es podrà concretar l’import definitiu dels ajuts per als conserva-
toris de música, en aquests moments la consignació pressupostària és la mateixa que a 
l’any 2015.

D’acord amb l’establert a l’article 55 de la Llei 2/2015, de pressupostos de la Genera-
litat de Catalunya, s’aprova la creació d’un fons per a polítiques socials que va incloure 
(en l’annex 3) una consignació de 5.000.000 € en concepte de «Reserva aportació extra-
ordinària escoles de música municipal». I d’acord amb l’establert a la disposició addi-
cional catorzena, en el marc de la Comissió Mixta Departament d’Ensenyament i Enti-
tats Municipalistes es van acordar els criteris per aplicar el finançament i sostenibilitat 
de les escoles de música de titularitat de les corporacions locals.

D’acord amb aquests criteris, l’import total atorgat a l’Ajuntament de Barcelona per 
a les Escoles Municipals de Música a l’any 2015, referides a les dades de matriculació 
del curs 2014-2015 i segons la documentació aportada per l’Ajuntament de Barcelona, 
va ser de 291.715,85 euros.

– Escola de Música Municipal Sant Andreu: 84.121,26 €, Mestre Pich Santasusana
– Escola de Música Municipal Eixample: 65.276,28 €
– Escola de Música Municipal Can Ponsic: 72.614,79 €
– Escola de Música Municipal Nou Barris: 69.703,52 €
El Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació 

de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, estableix 
que mentre no entrin en vigor el Pressupost per l’any de 2016, la pròrroga del Pressupost 
de l’any 2015 per a l’any 2016 afecta als crèdits inicials de les despeses però no a les 
aportacions extraordinàries que únicament estaven previstes per a l’any 2015.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Meritxell Ruiz i Isern
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb l’Ajuntament 
de Barcelona i els seus organismes autònoms en data del 31 de 
desembre de 2015
314-02212/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24699 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02212/11 i 314-
02305/11 us informo del següent:
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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 nominativa.
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.

Així, els pagaments es realitzen en funció de les disponibilitats de Tresoreria i es 
procura programar-los amb prou antelació per facilitar la planificació a les corporacions 
locals.

Pel que fa a les obligacions reconegudes pendents de pagament a l’Ajuntament de 
Barcelona el 31 de desembre de 2015 era de 98,2 milions d’euros. Quant als ens depen-
dents de l’Ajuntament a la mateixa data era de 3,6 milions d’euros.

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients i les 
sancions a comerços de Barcelona en el període 2009-2015
314-02214/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24288 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02214/11, us informo 
que la informació sol·licitada es facilita de forma detallada en document annex.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat 
i liquidat per a la construcció d’equipaments socials a Barcelona en el 
període 2011-2015
314-02215/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24659 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02204/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats a 
projectes d’emprenedors a Barcelona en el període 2009-2015
314-02216/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24289 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02216/11, us informo 
del següent:

Des de la Direcció General d’Indústria (DGI) i ACCIÓ s’han atorgat 22 ajuts a pro-
jectes emprenedors sorgits a la ciutat de Barcelona durant l’any 2015.

El nombre projectes emprenedors sorgits a la ciutat de Barcelona recolzats a través 
de les línies de la DGI i ACCIÓ, durant el període 2009-2015, ha estat:

Línia d’ajuts Ajuts del Pla Esprint del Programa Start-Up Catalonia

2014 2015

1r semestre 0 8

2n semestre 0 0

Total 0 8

Línia d’ajuts Programa d’Emprenedoria Corporativa

2015

1r semestre 14

2n semestre 0

Total 14

Fascicle segon
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Línia d’ajuts per analitzar la viabilitat empresarial d’un projecte de base tecnològica

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1r semestre 7 7 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

2n semestre 11 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Total 18 7 - - - - -

Línia de préstecs per a noves empreses de base tecnològica

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1r semestre n.a. 14 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

2n semestre n.a. 15 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Total - 30 - - - - -

Des de la DGI i ACCIÓ no s’ha signat cap acord o conveni amb l’Ajuntament de Bar-
celona ni cap dels organismes municipals durant el 2015 per al foment de l’activitat em-
prenedora a la ciutat de Barcelona.

Per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), durant el 2015 s’ha sig-
nat amb l’Ajuntament de Barcelona el Conveni de col·laboració entre el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per al desenvolupament d’ac-
cions d’ocupació i formació a la ciutat de Barcelona.

Aquest conveni es troba publicat a l’apartat de convenis de l’apartat institucional de 
la pàgina web del SOC.

L’objecte d’aquest Conveni és establir les condicions de col·laboració entre el Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, per a la realització de po-
lítiques actives d’ocupació i l’acompanyament de persones emprenedores a la ciutat de 
Barcelona, mitjançant l’ordenació del sistema d’ocupació de Catalunya i la integració 
dels serveis locals d’ocupació per a la construcció d’espais de concentració per a la pla-
nificació i gestió de les polítiques d’ocupació.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients 
de regulació d’ocupació presentats a Barcelona en el període 2009-2015
314-02217/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24661 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02217/11 us informo 
que a la documentació annexa a aquesta resposta podeu consultar la informació sol·li-
citada.

Barcelona, 26 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.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona 
per a polítiques d’educació en el període 2011-2015
314-02221/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25229 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02221/11 us informo del següent:
Annex, us trameto, la relació de pagaments tramitats pel Departament d’Ensenya-

ment a l’Ajuntament de Barcelona en política d’educació durant el període comprès en-
tre 2011-2015.

Barcelona, 25 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 les aportacions 
econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona 
per a polítiques adreçades a les famílies en el període 2012-2015
314-02224/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24659 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02204/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex de fracàs escolar a 
Barcelona el curs 2014-2015
314-02225/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25235 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02225/11 i 314-
02253/11 us informo del següent:

La taxa de graduació de l’alumnat de 4t d’ESO e curs 2014-2015 a la ciutat de Bar-
celona és de 89,3%.

Annex, us trameto, el Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018.

Barcelona, 26 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 les aportacions 
econòmiques a Fira de Barcelona en el període 2009-2015
314-02226/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25028 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02202/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de 
formació d’adults de Barcelona per al curs 2015-2016
314-02227/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25245 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02227/11 us informo del 
següent:

Annex us trameto l’oferta de places de formació d’adults en centres públics de la ciu-
tat de Barcelona pel curs 2015-2016, desglossat per districtes i per modalitat.

El curs 2015-2016 s’ha atès tota la demanda de places de formació d’adults a la ciutat 
de Barcelona.

Barcelona, 25 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 les aportacions 
econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona 
per a polítiques adreçades a persones amb discapacitat en el període 
2011-2015
314-02228/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24659 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02204/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis de 
col·laboració signats entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el 
Consorci de l’Habitatge de Barcelona
314-02229/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24720 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02229/11 us informo del 
següent:

Els convenis signats entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consorci d’ha-
bitatge de Barcelona entre els anys 2102 i 2015, han estat els següents:

2012:
El 10 d’abril de 2012 es va signar un conveni de col·laboració entre l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya, el Consorci d’Habitatge de Catalunya i l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona per afavorir l’accés als habitatges amb protecció oficial dels municipis de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

El 25 de maig de l’any 2012 es va signar un conveni de col·laboració entre l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya i el Consorci d’Habitatge de Barcelona per regular les 
transferències corrents a favor del Consorci per un import de 1.369.969,20 euros.
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2013:
El 7 de novembre de 2013 es va signar un conveni de col·laboració entre l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya, el Consorci d’Habitatge de Barcelona i el Patronat Municipal 
de l’Habitatge de Barcelona per a la rehabilitació d’edificis d’habitatges dels barris de 
Canyelles i Sud Oest del Besòs per un import de 2.000.000,00 d’euros.

El 8 de novembre de 2013 es va signar un conveni de col·laboració entre l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya i el Consorci d’Habitatge de Catalunya per un import de 
3.027.500,00 euros.

2014:
El 26 de febrer de 2014 es va signar un conveni de col·laboració entre l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya i el Consorci d’Habitatge de Barcelona per a regular les trans-
ferències corrents i/o capital per a la rehabilitació d’edificis d’habitatges dels barris de 
Canyelles i del Sud Oest Besòs per un import de 3.027.476,90 euros.

2015:
El 28 d’abril de 2015 es van signar dos convenis de col·laboració entre l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya i el Consorci d’Habitatge de Barcelona.
Un per a regular les transferències corrents a favor del Consorci per a l’any 2015, i 

per a la rehabilitació d’habitatge del barri de Canyelles per un import de 3.027.476,09 
euros.

I l’altre conveni entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, el Consorci d’Habitatge 
de Barcelona i el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona per a la rehabilitació 
d’edificis d’habitatges de per al conjunt urbà del barri de Canyelles i Sud Oest Besòs per 
un import de 4.000.000,00 euros.

Els imports corresponen a les aportacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
en cadascuna de les actuacions que es preveuen en els convenis.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de construcció i 
posada en marxa de les residències i dels centres de dia a Barcelona en el 
període 2011-2015
314-02231/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24662 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02231/11 us informo 
que podeu consultar la informació sol·licitada a la taula següent: 

RGG i CDGG Mercat del Guinardó      
Previsió data de posada en funcionament: juliol 2016     
Cost de construcció i posada en marxa    

2011 2012 2013 2014 2015

1.695.613 514.600,44 1.367.558,80 3.100.000 2.458.925,61

  

RGG i CDGG Molí - Via Favència      
Posada en funcionament: abril 2015     
Cost de construcció i posada en marxa    

2011 2012 2013 2014 2015

2.022.810,60   467.395,15 388.551,99 30.375,30
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RGG i CDGG Bon Pastor       
Posada en funcionament: setembre 2011     
Cost de construcció i posada en marxa    

2011 2012 2013 2014 2015

15.364,41        

    

RGG i CDGG Alchemika       
Previsió data de posada en funcionament: primer semestre 2016    
Cost de construcció i posada en marxa    

2011 2012 2013 2014 2015

2.473.487 2.476.412 2.473.487 1.976.148 2.753.265 

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres residencials 
d’acció educativa en funcionament a Barcelona
314-02234/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24663 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02234/11 us informo 
que podeu consultar la informació sol·licitada a la taula següent: 

Nom centre Pl. contractades Pl. ocupades

Casa de família Jesús-Maria Trafalgar 6 6

Casa de família Natzaret 29 29

Casa solaz Infantil 16 16

Centre les Palmeres 12 12

Centre Residencial d’Acció Educativa Dolors Aleu 10 10

Centre Residencial d’Acció Educativa Sants-Medir 17 17

Centro Maria Reina 24 24

CRAE Casa Milà 14 14

CRAE Joan Torras 20 17

CRAE Kairós 20 19

CRAE la Llar Collserola 20 19

CRAE la Salle 8 8

CRAE Sant Andreu 22 22

CRAE Toni Juliá i Bosch 16 16

CRAE Urrutia 12 14

La Llar 10 9

Llar Claudina 6 6

Llar infantil Mare de Déu de Fàtima 30 30

Llar Sant Josep de la Muntanya 57 59

Llar Turó Blau 10 10

Residència d’Acció Educativa Minerva 24 24

Residència Vilapicina 14 14

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import transferit a 
l’Ajuntament de Barcelona per al finançament dels serveis socials bàsics
314-02237/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24659 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02204/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’acolliment 
d’infants a Barcelona i sobre els menors que hi són acollits
314-02244/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24664 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02244/11 us informo 
que podeu consultar la informació sol·licitada a la taula següent: 

Nom centre Pl. contractades Pl. ocupades

Centre d’Acollida i Urgències Infantils Josep Pallach (CAUI) 26 23

Centre d’Acollida Talaia 30 33

Centre d’Acolliment Coda 1 25 31

Centre d’Acolliment els Llimoners 27 17

Centre d’Acolliment Gaudí 28 33

Mas Pins 30 39

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica al 
Circuit de Catalunya el 2015
314-02247/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24290 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02247/11, us informo 
del següent:

L’aportació econòmica realitzada per la Generalitat al Circuit de Catalunya l’any 
2015 va ser de 7.000.000,00 €, mitjançant el Departament d’Empresa i Ocupació. Ad-
dicionalment, l’Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, S.A. 
(AVANÇSA) va entrar en l’accionariat de l’empresa, amb una operació de sanejament 
i reequilibri patrimonial a través d’una ampliació del capital social de 2.500.020,72 €.

D’altra banda, la previsió d’inversió per al Circuit per l’any 2016 és de 400.000,00 €, 
per a inversions en edificis i altres construccions (obres per inversió FIA per a la Fór-
mula 1 del 2016).

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de construcció 
de l’Escola Congrés-Indians, de Barcelona
314-02249/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25230 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02249/11, 314-
02255/11 i 314-02257/11 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’Escola Congrés-Indians va ser traslladada al seu emplaçament definitiu en acabar 
el curs 2013-2014.

El Departament d’Ensenyament té previst que l’edifici de l’Escola Can Fabra entri 
en funcionament al setembre de 2016.

La resta d’actuacions es prioritzaran tenint en compte les necessitats d’escolarització 
i la disponibilitat pressupostària.

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords amb 
l’Ajuntament de Barcelona en el marc de Barcelona Creixement del 2012 
ençà
314-02252/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24291 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02252/11, us informo 
del següent:

Des del Departament d’Empresa i Coneixement no s’ha signat ni cap acord ni cap 
conveni amb l’Ajuntament de Barcelona, o qualsevol dels seus organismes municipals, 
en el marc de la iniciativa Barcelona Creixement en el període 2012-2015.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
que no van obtenir la graduació en educació secundària obligatòria a 
Barcelona el curs 2014-2015
314-02253/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25235 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02225/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions per a fer 
front als canvis del calendari escolar del curs 2015-2016
314-02254/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25246 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02254/11 us informo 
del següent:

El calendari escolar pel curs 2015-2016 no incorpora cap canvi significatiu que ge-
neri noves necessitats a l’alumnat i llurs famílies.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de construcció 
de l’Escola La Maquinista, de Barcelona
314-02255/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25230 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02249/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de construcció 
de l’Escola Can Fabra, de Barcelona
314-02257/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25230 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02255/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que 
s’han donat de baixa als centres educatius de Barcelona el curs 2015-2016
314-02258/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25247 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02258/11 us informo del 
següent:

El Departament d’Ensenyament disposarà d’aquesta informació quan finalitzi el 
curs escolar 2015-2016, atès que la informació la faciliten el centres educatius a través 
del Sistema d’Indicadors de Centre.

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió feta al barri del 
Carmel, de Barcelona, en forma de transferències corrents o pagaments 
d’obres a l’Agència de Promoció del Carmel i Entorns el 2015
314-02259/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02259/11 
i 314-02350/11, atès que fan referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a infor-
macions estretament relacionades, fet que és objectivament constatable.

Entre els anys 2011 i 2015, des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, no s’ha fet 
cap transferència corrent o pagament a l’Agència de Promoció del Carmel i Entorns, SA. 
Tampoc està prevista cap transferència o pagament durant l’any 2016.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions 
atorgades per a la instal·lació d’ascensors en edificis d’habitatges a 
Barcelona del 2007 ençà
314-02260/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24719 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02203/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions 
atorgades per a la instal·lació d’ascensors en edificis privats a Barcelona 
del 2007 ençà
314-02261/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24719 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02203/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a la 
rehabilitació d’habitatges a Barcelona en el període 2007-2014
314-02262/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24719 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02203/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis econòmics 
relatius al transport públic elaborats el 2015
314-02272/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25292 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02272/11 us informo del 
següent:

Els estudis econòmics sobre el transport que ha realitzat el Departament de Territori 
i Sostenibilitat durant 2015 han estat:

– Observatori de costos del transport de mercaderies per carretera a Catalunya.
– Observatori de costos del transport discrecional de viatgers a Catalunya.
Aquests estudis s’han realitzat internament i no han generat despeses directes.
Aquestes publicacions es poden consultar al web del Departament de Territori i Sos-

tenibilitat (www.gencat.cat/territori).

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actes 
aixecades a comerços de Barcelona amb relació al compliment de la 
normativa estatal d’horaris comercials en el període 2012-2015
314-02287/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24292 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02287/11 us informo 
que no s’han aixecat actes d’inspecció als establiments que s’han acollit a la normativa 
en matèria d’horaris comercials aplicable en cada moment.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’absentisme 
escolar a Barcelona el curs 2014-2015
314-02288/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25493 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02187/11, 314-
02188/11, 314-02189/11 i 314-02190/11 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.

Les darreres resolucions que aproven les sol·licituds de renovació, modificació i/o 
accés al règim de concerts no han aprovat cap increment en l’oferta dels ensenyaments 

http://www.gencat.cat/territori
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de Cicles Formatius de Formació Professional i de Batxillerat atès que no són ensenya-
ments ni obligatoris ni bàsics.

El Departament d’Ensenyament actuarà en aquesta mateixa línia de cara al procés 
d’admissió d’alumnat del curs 2016-2017.

Els únics increments d’unitats concertades de cicles de Formació Professional deri-
ven de la transformació de cicles regulats per la LOGSE a cicles regulats per la LOE i 
que impliquen un augment en la durada de l’ensenyament, passant d’un a dos cursos.

Annex, us trameto, la relació de centres educatius amb els ensenyaments de Batxi-
llerat concertat el curs escolar 2015-2016 desglossat per municipi.

Barcelona, 25 d’abril de 2015
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 les aportacions per a 
l’aeri del Carmel, de Barcelona, del 2005 ençà
314-02294/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24722 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02294/11 us informo 
del següent:

El 28 de desembre de 2005 el Ministeri d’Habitatge, el Departament de Media Am-
bient i Habitatge (DMAH) i l’Ajuntament de Barcelona van signar un primer conveni 
per dotar de finançament l’Agència de Promoció del Carmel i Entorns, SA. per a que 
aquesta pogués gestionar el programa d’intervenció integral d’actuacions urbanístiques 
previst en l’àmbit de l’AERI (Àrea extraordinària de rehabilitació integral) del barri del 
Carmel i entorns. Aquest conveni es va renovar anualment de l’any 2006 al 2009.

El total de les aportacions de les parts signants en el conjunt dels convenis va ser 
de 40 MEUR, de les que el 60% varen anar a càrrec de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Barcelona i el 40% a càrrec de l’Estat Espanyol.

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats a 
empreses de Barcelona el 2015
314-02296/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24293 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02296/11, us informo 
que la informació sol·licitada es facilita de forma detallada en document annex.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de joventut el 2015
314-02297/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24659 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02204/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars amb 
jornada compactada a Barcelona
314-02298/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25236 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02178/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona 
per a polítiques d’atenció social en el període 2011-2015
314-02299/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24659 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02204/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants atesos 
als centres d’atenció a la infància i l’adolescència de Barcelona el 2015
314-02300/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24665 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02300/11 us informo 
que durant el primer semestre de l’any 2015 es van atendre 432 infants i adolescents en 
CRAE i 398, en el segon. Els atesos en centres d’acolliment van ser 265 durant el pri-
mer semestre i 275 en el segon.

Durant el primer semestre de 2015 es van atendre 3.678 als EAIA i 3.721, en el segon.

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de la 
sisena hora als centres escolars de Barcelona
314-02302/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25238 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02302/11 us informo 
del següent:

No s’ha produït cap variació en els centres educatius que tenen l’ampliació horària 
autoritzada des del curs escolar 2012-2013, i el Departament d’Ensenyament no té pre-
vist cap canvi pel proper curs escolar.

No es pot precisar un pressupost aïllat per l’ampliació horària de la resta de concep-
tes pressupostaris dels centres.

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de locals de 
promocions d’habitatges de protecció oficial de l’Institut Català del Sòl que 
estan desocupats a Barcelona
314-02304/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24723 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02304/11 us informo 
del següent:

En data 3 de març de 2015, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) va subs-
criure amb l’Incasòl un Acord que va establir que l’AHC assumia l’encàrrec de la gestió, 
administració i comercialització d’una part dels locals titularitat de l’Incasòl.

De conformitat amb aquest Acord, l’AHC té prevista la comercialització dels se-
güents 12 locals buits a la ciutat de Barcelona per mitjà del procediment de concurrèn-
cia pública d’ofertes.

Promoció
Data des que 
es troben buits Motius Adreça

Sup. 
m2

El Carmel - zona groga No adjudicat Propera 
comercialització

c. de Sigüenza, 37-45 79,00

El Carmel - zona verda No adjudicat Propera 
comercialització 

c. de Bernal Bransi, 
25-29

75,40

Pl. Cosmos No adjudicat Propera 
comercialització 

Pl. Cosmos, 7-9 124,13

Pl. Cosmos No adjudicat Propera 
comercialització

c. Dante Aligieri, 162 57,23

Governador bloc A 2 No adjudicat Propera 
comercialització

c. Marin 45,71

Grup la Pau-45 (120) 15/02/2013 Propera 
comercialització

Rambla Prim, 160 78,72

La Maquinista-1 24/01/2013 Propera 
comercialització

c. Ginebra, 36 41,96

La Maquinista-1 24/01/2013 Propera 
comercialització

c. Ginebra, 32-34 51,72

Sud-oest del Besòs, 
3a fase, 7B

29/12/2009 Propera 
comercialització

c. Cristobal de Moura, 
246

52,22
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Promoció
Data des que 
es troben buits Motius Adreça

Sup. 
m2

Trinitat Nova, 2a Fase, 
Bloc B

21/09/2009 Propera 
comercialització

c. Aiguablava, 46-50 194,98

Via Favència 223-229-II 10/07/2013 Propera 
comercialització

c. Campreciós, 2-4 122,94

Via Trajana - 1 20/06/1997 Propera 
comercialització

Av. Ferrocarril, 17 70,42

Així mateix, l’Incasòl disposa, actualment, dels següents 15 locals buits: 

Promoció

Data des que 

es troben buits Motius Adreça

Sup. 

m2

C. Om 23/10/2013 En negociacions c. Om, 1-3 773,60

Governador - blocs 
F1-F2

19/04/2009 En negociacions c. de Robert Robert, 2 194,33

Governador - blocs 
F1-F2

19/04/2009 En negociacions c. de Robert Robert, 
4-6

471,97

Grup la Pau-45 (120) 15/02/2013 Propera 
comercialització

Rambla Prim, 160 78,72

P-Meridiana-2 01/03/1988 Propera 
comercialització

Manuel Sanchis 
Guarner, 14-16

57,57

P-Meridiana-2 01/03/1988 Propera 
comercialització

Manuel Sanchis 
Guarner, 14-16

57,57

P-Meridiana-2 01/03/1988 Propera 
comercialització

Manuel Sanchis 
Guarner, 12

63,68

P-Meridiana-2 01/03/1988 Propera 
comercialització

Manuel Sanchis 
Guarner, 8-10

91,85

P-Meridiana-2 01/03/1988 Propera 
comercialització

Manuel Sanchis 
Guarner, 2-4

50,61

P-Meridiana-2 01/03/1988 Propera 
comercialització

Manuel Sanchis 
Guarner, 1-3

83,00

P-Meridiana-2 01/03/1988 Propera 
comercialització

Manuel Sanchis 
Guarner, 3-5

84,80

P-Meridiana-2 01/03/1988 Propera 
comercialització

Manuel Sanchis 
Guarner, 7-9

162,80

Ramon Turró 26/09/2008 Propera 
comercialització

c. Ramon Turró, 244 209,40

Sant Adrià, 33-35 (27) 08/11/2007 En negociacions c. Sant Adrià, 31-35 57,32

Trinitat Nov-45 Bloc G 29/02/2012 Propera 
comercialització

c. de Palamós, 54 72,37

En referència a les preguntes sobre els locals buits de l’Incasòl a la ciutat de Barce-
lona, corresponents a anys anteriors, aquestes dades es poden consultar en les respostes 
donades a les preguntes parlamentàries 314-18819/10 i 314-18831/10 publicades al But-
lletí Oficial del Parlament de Catalunya.

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament de les 
obligacions i transferències pendents amb l’Ajuntament de Barcelona
314-02305/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24699 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02212/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a 
accedir a una plaça de centre de dia de titularitat pública per a persones 
amb discapacitat a Barcelona
314-02306/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24666 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02306/11 i 314-
02359/11 us informo que, a data 2 de febrer de 2016 i a la ciutat de Barcelona, hi havia 
20 persones apuntades en llista per accedir a plaça de centre d’atenció especialitzada 
per a grans disminuïts físics i 34 per a centres d’atenció especialitzada per a grans dis-
minuïts psíquics, 85 en llista per poder accedir a plaça de residència per a persones amb 
discapacitat intel·lectual, 47 per accedir a plaça de residència amb discapacitat intel·lec-
tual amb trastorns de conducta i 47 persones en llista per accedir a plaça de residència 
per a discapacitats físics.

Us informo que pel que fa al temps mig d’espera, aquest depèn, fonamentalment, de 
la prioritat de la demanda, d’acord amb la informació facilitada pels serveis socials i la 
valoració tècnica que se’n faci.

Per finalitzar, us informo que bona part de les sol·licituds presentades per les famí-
lies es fan en previsió de futur, per aquest motiu, quan se’ls ofereix plaça, prefereixen 
romandre en llista d’espera.

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones 
que reben ajuts o prestacions a Barcelona
314-02307/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24667 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02307/11, 314-
02308/11 i 314-02354/11 us informo que a data 15 de març a la ciutat de Barcelona hi 
havia 26.792 persones beneficiàries de serveis o prestacions de la dependència, amb la 
distribució següent: 

Prestacions Barcelona ciutat

Beneficiaris 26.792

Prestacions 14.855

Cuidador no professional 14.855

Serveis 23.819

Assistent personal 9

Centre de dia de Discapacitats 905

Centre de dia de Gent Gran 1.324

Hospital de dia 16

Llarga estada Salut mental 29

Llar Residència 444

Habitatges MM 80

Residència de Discapacitats 384

Residència de Gent Gran 4.569
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Prestacions Barcelona ciutat

Ajuda a Domicili 7.309

Sociosanitari 182

Teleassistència 6.269

Vinculada a Centre de dia 39

Vinculada a Residència 2.083

Vinculada a SAD 177

Des de l’entrada en vigor de la Llei de la dependència fins a data 15 de març hi ha 
hagut, a la ciutat de Barcelona, 56.735 persones beneficiàries de serveis o prestacions de 
la dependència, amb un total de 96.849 prestacions i/o serveis.

Del total de valoracions inicials realitzables, 111.608, s’han fet 107.035 valoracions 
i un 4,10% estan en tramitació. D’aquestes, el 54,23% estan dins de termini. Pel que fa 
al total les revisions de grau i reclamacions, 41.289, 37.536 ja s’han efectuat, xifra que 
representa el 90,91%.

D’altra banda, us informo que des de l’entrada en vigor de la Llei 39/2006 s’han re-
solt 51.002 PIA inicials, i que resten en tramitació el 23,72%. Pel que fa a les modifica-
cions de PIA, us fem avinent que se n’han resolt 33.277 i que resten en tramitació el 14%.

PIA per grau de 
dependència PIA Inicials %

Modifica cions 
de PIA % Total 

Grau III 24.836 48,70 15.156 45,54 39.992

Grau II 22.928 44,96 17.004 51,10 39.932

Grau I 3.238 14,12 1.117 6,57 4.355

Total PIA realitzats 51.002   33.277   84.279

A la ciutat de Barcelona, la mitjana de temps per a les valoracions de la dependència 
és de 4 mesos i per a l’elaboració del PIA la mitjana és de 7 mesos.

Per finalitzar us informem que a data 15 de març de 2016 no hi ha cap beneficiari 
amb el PIA elaborat pendent de rebre la prestació corresponent.

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds 
de valoració, valoracions, plans individuals d’atenció i prestacions en 
aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a 
Barcelona
314-02308/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24667 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02307/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme 
per a promoure la marca Barcelona en el període 2010-2015
314-02309/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24287 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02208/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini mitjà de 
pagament de la Generalitat i els seus organismes als proveïdors en el 
període 2011-2015
314-02310/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24700 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02310/11 us informo del 
següent: 

El RD 635/2014, de 25 de juliol, estableix la metodologia de càlcul del període 
mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i l’obligatorietat de la 
seva publicació. Aquesta metodologia s’utilitza únicament pels pagaments de factures. 
Aquesta metodologia s’està fent servir des de setembre 2014.

Pel que fa al període mitjà ponderat de pagament a proveïdors de la Generalitat, no 
es poden obtenir dades de les empreses, organismes i altres entitats de la Generalitat. Es 
faciliten les dades disponibles corresponents al període mitjà de pagament als proveï-
dors de la Generalitat, ja que no es disposen desagregades per a la ciutat de Barcelona:

Desembre 2014

 * Ràtio operacions pagades durant desembre 2014: 63,3 dies

 * Ràtio operacions pendents a 31/12/2014: 26,8 dies

 * PMP global a proveïdors mensual desembre 2014: 38,79 dies

Juny 2015

 * Ràtio operacions pagades durant juny 2015: 62,25 dies

 * Ràtio operacions pendents a 30/06/2015: 31,35 dies

 * PMP global a proveïdors mensual juny 2015: 39,59 dies

Desembre 2015

 * Ràtio operacions pagades durant desembre 2015: 76,81 dies

 * Ràtio operacions pendents a 31/12/2015: 25,26 dies

 * PMP global a proveïdors mensual desembre 2015: 58,78 dies

Barcelona, 26 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 les inversions fetes amb 
els fons recaptats per l’impost turístic en el període 2012-2015
314-02312/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24294 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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-
02312/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-02313/11 i 314-02323/11.

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

La Generalitat de Catalunya ha invertit la recaptació de l’impost turístic entre 2013 i 
2015 en les actuacions que es detallen a les taules del document annex.

S’ha de tenir en compte que el 2011 no hi havia impost turístic i que les inversions 
amb la recaptació de 2012 estan incloses al pressupost de 2013.
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A més, els imports han estat contrastats amb l’Àrea de Subvencions i Anàlisi Pres-
supostària del Departament d’Empresa i Coneixement i es refereixen a les liquidacions 
de cada exercici.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions fetes a 
Barcelona amb els fons recaptats per l’impost turístic en el període 2012-
2015
314-02313/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24294 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02312/11.

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24668 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02314/11 us informo 
que podeu consultar la informació sol·licitada a la documentació annexa a aquesta res-
posta.

Barcelona, 26 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.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requeriments i les 
sancions imposats el 2015 a establiments de Barcelona perquè no retolen 
en català
314-02317/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24295 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02317/11 us informo del 
següent:

La informació sol·licitada s’adjunta en document annex.
Totes les dades són referents a la infracció de vulneració dels drets lingüístics, din-

tre de la qual s’inclou la infracció de no retolar en català i fan referència a empreses 
amb independència del seu format/personalitat jurídica (el sistema informàtic no per-
met diferenciar entre establiments i altres tipus d’empreses), i que el fet punible s’hagi 
produït a Catalunya, independentment de si la raó social és o no a territori català.
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La informació de la ciutat de Barcelona no es pot desglossar per districtes, ja que el 
sistema informàtic no disposa d’aquesta funcionalitat.

La informació per semestre està disponible a partir de l’any 2014, atès que és quan 
va entrar en funcionament un nou sistema d’informació.

Durant l’any 2015 no es va enviar cap requeriment per no retolar en català a la ciutat 
de Barcelona.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat 
i liquidat de les transferències del Govern de l’Estat per a projectes 
d’inversió a Barcelona en el període 2011-2015
314-02318/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24701 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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, 314-02341/11, 314-
02318/11 i 314-02347/11, 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.

En el quadre adjunt es recull la inversió pressupostada i executada amb càrrec al 
capítol 6 del pressupost (Inversions reals) pel conjunt del sector públic de la Generalitat 
de Catalunya a la ciutat de Barcelona, distribuïda per polítiques de despesa, en el pe-
ríode 2011-2015, d’acord amb la informació disponible.

Com a despesa assignada a Barcelona s’han considerat aquelles despeses associades 
a les actuacions executades íntegrament a la ciutat de Barcelona i actuacions executa-
des a la comarca del Barcelonès que no es poden municipalitzar i que en bona part im-
pacten en el municipi de Barcelona.

Cal considerar que les dades de l’exercici 2015 són provisionals, en espera del tanca-
ment definitiu dels comptes anuals de les diverses entitats que integren el sector públic 
de la Generalitat.

Barcelona, 25 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 l’import pressupostat i 
liquidat de les transferències corrents i de capital atorgades a l’Ajuntament 
de Barcelona en el període 2011-2015
314-02319/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24869 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02319/11 us informo del següent:
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Es facilita la informació en els quadres annexos, en els quals s’especifiquen els im-
ports liquidats abonats a l’Ajuntament de Barcelona i als ens dependents des del 2011 
fins al 2015 corresponents als capítols IV i VII. Pel que fa al deute, no es disposa la des-
agregació per capítols del període sol·licitat. S’adjunta la informació disponible a data 31 
de desembre de 2015.

Barcelona, 27 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 la modificació de les 
ràtios d’alumnes a les llars d’infants de titularitat de la Generalitat a 
Barcelona
314-02321/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25494 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02321/11 314-02377/11 
i 314-02390/11us 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 curs 2015-2016 no s’ha produït cap modificació de la ràtio d’alumnes/grup de les 
Llars d’infants de titularitat de la Generalitat de Catalunya. El Departament d’Ensenya-
ment no té previst que es produeixi cap modificació de la ràtio el proper curs escolar 
2016-2017.

D’acord amb el Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s’estableixen els cri-
teris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2015, mentre no entrin en vigor els de 2016, la pròrroga del Pressupost de 2015 per a 
l’any 2016 afecta als crèdits inicials de les despeses del Pressupost, però no a les aporta-
cions extraordinàries que únicament eren previstes per a l’any 2015.

El nombre de places d’educació infantil de primer cicle en llars d’infants de titularitat 
de la Generalitat de Catalunya a la ciutat de Barcelona el curs 2015-2016 és la següent: 

Centre Districte Places

Llar d’infants Cascavell Sant Martí 41

Llar d’infants La Gavina Sants-Montjuïc 28

Llar d’infants El Mar Sant Andreu 32

Llar d’infants El Vuit Sant Martí 30

Llar d’infants L’Airet Nou Barris 72

La distribució de les sol·licituds que no s’han pogut atendre a les llars d’infants de 
titularitat de la Generalitat de Catalunya a la ciutat de Barcelona el curs 2015-2016 és la 
següent: 

Centre Districte P0 P1 P2

Llar d’infants Cascavell Sant Martí 3 10 1

Llar d’infants La Gavina Sants-Montjuïc 0 0 0

Llar d’infants El Mar Sant Andreu 0 0 0

Llar d’infants El Vuit Sant Martí 4 12 0

Llar d’infants L’Airet Nou Barris 1 1 17
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La major part de l’oferta de llocs escolars d’educació infantil de primer cicle és mu-
nicipal. Concretament hi ha 95 llars d’infants municipals a la ciutat de Barcelona.

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques pressupostades i liquidades a l’Ajuntament de Barcelona per 
a polítiques de promoció del turisme del 2010 ençà
314-02323/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24294 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02312/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació de les 
plantilles de les llars d’infants de titularitat de la Generalitat a Barcelona
314-02326/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25239 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02326/11 us informo del següent:
En aquests moments no hi ha cap modificació en els criteris establerts per la confec-

ció de les plantilles de les llars d’infants per al curs 2015-2016.
El Departament d’Ensenyament defineix els criteris per l’elaboració de les plantilles 

per totes les Llars d’Infants de Catalunya, i no es preveu cap canvi en els criteris d’as-
signació de personal pel proper curs 2016-2017, no obstant, podria produir-se alguna 
modificació en la plantilla atès que l’assignació de personal es calcula en funció de la 
matrícula que per a cada curs escolar té cadascun dels centre.

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica al 
Consorci de l’Habitatge del 2009 ençà
314-02328/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24719 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02203/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona 
per a polítiques per a persones en situació de pobresa extrema en el 
període 2011-2015
314-02334/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24659 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02204/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions al Servei 
de Mediació Intercultural de l’Ajuntament de Barcelona el 2015
314-02335/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24669 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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-
02335/11, conjuntament amb la de número de tramitació 314-02336/11.

En el marc del contracte programa signat l’any 2015 entre el Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de Barcelona, el Govern de la Generalitat 
ha destinat 200.000 € al finançament del Servei de Mediació Intercultural i 525.000 € al 
finançament del Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER).

Us fem avinent que properament es procedirà a la signatura del nou acord marc de 
col·laboració entre Generalitat i ens locals.

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions al 
Servei d’Atenció a Immigrants i Estrangers Refugiats de l’Ajuntament de 
Barcelona el 2015
314-02336/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24669 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02335/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a habitatges 
afectats per patologies estructurals al barri de Canyelles, de Barcelona, del 
2007 ençà
314-02339/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24724 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02339/11 us informo del 
següent:

El Decret 274/2006 va establir la rehabilitació de diversos barris de Barcelona, entre 
els quals es trobava el barri de Canyelles. En el seu desplegament, el 23 maig del 2007, 
es va signar el Conveni per a la rehabilitació del barri de Canyelles que abastava 65 edi-
ficis amb un total de 2.524 habitatges.

En el període 2006 a 2010 no es va materialitzar cap aportació econòmica per part 
de la Generalitat. Les aportacions de la Generalitat al finançament del barri de Canye-
lles i Sud Oest Besòs es van iniciar l’any 2011, amb l’aportació de 2 MEUR correspo-
nents a aquell exercici. Aquesta aportació s’ha reiterat en els exercicis 2013, 2014 i 2015 
i es preveu mantenir-la aquest 2016. Aquestes aportacions financen les subvencions que 
atorga el Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

Els edificis que fins a dia d’avui s’han beneficiat de les subvencions del Consorci de 
l’Habitatge de Barcelona han estat les següents: 
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Fase Bloc Hab. Adreça

1a D15 48 Via Favència, 73-75

D16 48 Via Favència, 77-79

2a E1 44 C/ Antonio Machado, 23

E2 44 C/ Antonio Machado, 25

E3 44 C/ Antonio Machado, 27

E4 44 C/ Antonio Machado, 29

E5 44 C/ Antonio Machado, 31

E6 44 C/ Antonio Machado, 33

3a C11 41 Rda. Guineueta Vella, 54

C12 40 Rda. Guineueta Vella, 56

C13 40 Rda. Guineueta Vella, 58

C14 41 Rda. Guineueta Vella, 60

C15 40 Rda. Guineueta Vella, 62

4a B15 37 Rda. Guineueta Vella, 68

B16 36 Rda. Guineueta Vella, 66

B17 37 Rda. Guineueta Vella, 64

5a A11 40 C/ Antonio Machado, 7

A12 56 C/ Miguel Hernández, 6

A13 40 C/ Antonio Machado, 11

A14 56 C/ Miguel Hernández, 10

A15 40 C/ Antonio Machado, 15

A16 56 C/ Miguel Hernández, 14

Pel conjunt del barri de Canyelles està previst que el cost de les rehabilitacions sigui 
de 32,36 MEUR, dels quals la Generalitat aportarà el 60% del pressupost protegit, con-
seqüentment, s’estima que serà de 17,90 MEUR. Al marge de les aportacions ja realit-
zades, que han finançat les fases 1 a 5, per enguany està previst poder atorgar la subven-
ció a la 6a fase (4,28 MEUR) i la seva licitació en els propers mesos.

Fase Bloc Hab. Adreça

6a D1 28 C/ F. García Lorca, 12

D2 40 C/ F. García Lorca, 14

D3 32 C/ F. García Lorca, 16

D4 32 C/ F. García Lorca, 18

D5 40 C/ F. García Lorca, 20

D6 36 C/ F. García Lorca, 22

D7 36 C/ F. García Lorca, 24

D8 36 C/ F. García Lorca, 26

D9 36 C/ F. García Lorca, 28

D10 40 C/ F. García Lorca, 30

D11 32 C/ F. García Lorca, 32

D12 32 C/ F. García Lorca, 34

D13 42 C/ F. García Lorca, 36

D14 29 C/ F. García Lorca, 38

Amb aquestes sis fases d’obra quedarà completada la primera part dels programes 
de tot el barri –amb un total 1.451 habitatges– que contemplava actuar en totes les tipo-
logies d’edificis

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica 
en concepte de beques de menjador per a alumnes de centres públics de 
Barcelona el curs 2013-2014
314-02340/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25226 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02165/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions fetes a 
Barcelona del 2011 ençà
314-02341/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24701 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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, 314-02341/11, 314-
02318/11 i 314-02347/11, us informo del següent: Atès que les preguntes més amunt 
indicades fan totes referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a informacions 
estretament relacionades, fet que és objectivament constatable, s’ha considerat conve-
nient 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 el quadre adjunt es recull la inversió pressupostada i executada amb càrrec al 
capítol 6 del pressupost (Inversions reals) pel conjunt del sector públic de la Generalitat 
de Catalunya a la ciutat de Barcelona, distribuïda per polítiques de despesa, en el perío-
de 2011 - 2015, d’acord amb la informació disponible.

Com a despesa assignada a Barcelona s’han considerat aquelles despeses associades 
a les actuacions executades íntegrament a la ciutat de Barcelona i actuacions executades 
a la comarca del Barcelonès que no es poden municipalitzar i que en bona part impac-
ten en el municipi de Barcelona.

Cal considerar que les dades de l’exercici 2015 són provisionals, en espera del tanca-
ment definitiu dels comptes anuals de les diverses entitats que integren el sector públic 
de la Generalitat.

Barcelona, 25 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 les inspeccions fetes als 
centres assistencials per a gent gran de Barcelona el 2014
314-02342/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24670 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02342/11 us informo 
que el nombre total d’inspeccions realitzades pel Servei D’inspecció i Registre als cen-
tres residencials assistits de gent gran de la ciutat de Barcelona l’any 2014 va ser el se-
güent: 
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Districtes municipals Nombre d’inspeccions

Ciutat Vella 14

Sarrià Sant Gervasi 58

Sants - Montjuïc 18

Sant Martí 34

Eixample 129

Gràcia 35

Les Corts 12

Nou Barris 18

Horta - Guinardó 61

Sant Andreu 9

De les actuacions inspectores realitzades, les irregularitats més freqüentment de-
tectades són: manca de documentació administrativa, dèficit en algun aspecte de l’aten-
ció a l’usuari, mancances materials o estructurals, mancances en qüestions de personal 
d’atenció als usuaris.

No es pot facilitar el nom del centre, ja que aquesta informació té caràcter reservat 
d’acord amb l’article 57.2 de la Llei 13/1989, d’organització, procediment i règim jurídic 
de l’Administració de la Generalitat, i l’article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administra-
tiu Comú.

D’altra banda us fem avinent que a la ciutat de Barcelona no s’han detectat casos de 
maltractament institucionalitzat a persones grans durant les inspeccions realitzades du-
rant l’any 2014.

Per últim, informar-vos que durant l’any 2014 el Servei d’Inspecció i Registre va 
realitzar 44 inspeccions a altres centres per a gent gran de la ciutat de Barcelona.

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’informes 
d’estrangeria emesos el 2015
314-02346/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24671 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02346/11 us informo 
que podeu consultar el nombre d’informes d’estrangeria elaborats pel Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies a la taula següent: 

Evolució dels informes d’estrangeria tramitats

Tipologia 2011* 2012 2013 2014 2015

INF01 - Habitatge_Reagrupament 5.975 9.972 8.429 8.054 8.166

INF02 - Arrelament social a Catalunya 9.550 16.751 13.138 11.678 13.161

INF03 - Renov/modif de la residència temporal 186 762 987 1.472 1.317

INF04 - Habitatge-Renovació del reagrupament 381 4.251 3.843 2.755 3.536

Total 16.092 31.736 26.397 23.959 26.180

* De juliol a desembre.

El cost de l’emissió i la notificació a l’interessat dels informes d’estrangeria compe-
tència de la Generalitat de Catalunya ha estat de 36,75 euros per informe. Pels infor-
mes d’arrelament social, atès l’especial vulnerabilitat del col·lectiu irregular que sol·lici-
ta aquest informe, s’ha establert una quota reduïda de 21 euros.
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La Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives no 
ha creat cap taxa en relació amb els informes d’estrangeria. S’ha limitat a modificar la 
taxa creada l’any 2014 en el sentit d’ampliar el subjecte passiu de la mateixa a tota per-
sona legitimada per a sol·licitar l’informe. Amb aquesta esmena s’inclouen les persones 
amb nacionalitat espanyola o d’algun dels Estats membres de la Unió europea que es-
sent tutors d’un menor extracomunitari no nascut a l’Estat espanyol sol·licitin informes 
d’habitatge als efectes de tramitar l’autorització de residència d’aquest menor pel pro-
cediment del reagrupament familiar (art. 186.1 RELOEX) o, si s’escau, per a renovar 
l’esmentada residència (art. 186.4 RELOEX). La finalitat de la redefinició del subjecte 
passiu és corregir el greuge comparatiu respecte de les persones estrangeres extracomu-
nitàries que sol·liciten les mateixes tipologies d’informes per a tramitar/renovar el rea-
grupament de llurs famílies.

Els ingressos obtinguts per la Generalitat arran de la modificació de la taxa mitjan-
çant la Llei 3/2015, de l’11 de març han estat de 2.131,50 euros.

Els ajuntaments no elaboren informes d’estrangeria per delegació de la Generalitat. 
L’administració competent per elaborar i notificar aquests informes sol·licitats per per-
sones empadronades en algun municipi català és la Generalitat de Catalunya.

Altra cosa és que en aplicació dels principis de proximitat local i de lleialtat insti-
tucional, el Govern català hagi establert una col·laboració amb els ajuntaments catalans 
per elaborar aquests informes, emparada en l’Acord de col·laboració per a establir un 
protocol d’actuació, signat el 6 d’abril de 2011. Aquest acord estableix que per emetre 
els informes es disposarà d’un document proposta de l’ajuntament on la persona estran-
gera sol·licitant de l’informe està empadronada. Però és la Generalitat qui emet l’infor-
me, el notifica a la persona interessada i n’envia una comunicació a les oficines d’estran-
geria del Govern espanyol on es resolen els expedients d’estrangeria.

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses 
pressupostades i liquidades en inversions a Barcelona el 2014 i el 2015
314-02347/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24701 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02318/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió feta a la línia 9 
del metro
314-02348/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25293 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02348/11 us informo 
del següent:

A 31 de desembre de 2015, a les línies L9 i L10 s’havien invertit un total de 4.788 M€, 
IVA exclòs i sense tenir en compte les despeses financeres.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió feta al barri del 
Carmel, de Barcelona, en forma de transferències corrents o pagaments 
d’obres a l’Agència de Promoció del Carmel i Entorns el 2015
314-02350/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24721 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02259/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat i 
liquidat dels projectes d’inversió a Barcelona, en el període 2011-2015, en 
compliment de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
314-02352/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24725 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02352/11 us informo del 
següent:

A l’annex d’aquesta pregunta parlamentària es poden consultar les justificacions de 
les subvencions realitzades per l’Ajuntament de Barcelona entre els anys 2011 a 2015 
per a desenvolupar els Projectes Integrals d’Intervenció als barris de la ciutat i els im-
ports comptabilitzats per la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’espera 
a Barcelona per a la valoració de la dependència, l’elaboració del pla 
individual d’atenció i el moment en què es rep la prestació
314-02354/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24667 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02307/11.

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24726 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02355/11 a 314-02357/11 
i 314-02410/11, atès que fan referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a infor-
macions estretament relacionades, fet que és objectivament constatable.
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Cadascun dels projectes i actuacions finançats en aplicació de la Llei de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial, es poden consultar en la 
següent pàgina web:

http://habitatge.gencat.cat/ca/04_ambits_dactuacio/arquitectura_i_millora_urbana/
barris/

En el quadre següent es pot consultar el nivell d’inversió realitzat i l’estat d’execució 
de tots els Projectes d’intervenció Integral de barris que s’han iniciat a la ciutat de Bar-
celona.

  Previsió inversió
Inversió 

justificada 
Estat 

d’execució Estat

La Barceloneta (conv 2008) 16.106.746,00 15.094.928,68 93,72% Pròrroga

Bon Pastor / Baró de Viver (conv 
2009)

17.250.000,00 12.799.740,94 74,20% Pròrroga

La Vinya / Can Clos Plus Ultra 
(conv 2010)

12.000.000,00 7.285.921,76 60,72% Pròrroga

Raval Sud (conv 2010) 15.000.000,00 3.266.495,97 21,78% Pròrroga

Torre Baró / Ciutat Meridiana 
(conv 2006)

18.042.000,00 16.796.384,33 93,10% Pròrroga

Maresme / Besòs (conv 2008) 14.083.472,92 13.348.436,60 94,78% Pròrroga

Santa Caterina (conv 2004) 14.616.000,00 14.616.000,00  100,00% Finalitzat

Poble Sec (conv 2005) 16.915.500,00 16.915.500,00 100,00% Finalitzat

Roquetes (conv 2004) 11.054.445,00 11.054.445,00  100,00% Finalitzat

Trinitat Vella (conv 2006) 17.442.986,00 17.442.986,00 100,00% Finalitzat

La Bordeta (conv 2007) 14.765.003,05 14.765.003,05 100,00% Finalitzat

El Coll (conv 2007) 15.724.370,00 15.724.370,00 100,00% Finalitzat

Total 183.000.522,97 159.110.212,33 86,95%

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24726 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02355/11.

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24726 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02355/11.

http://habitatge.gencat.cat/ca/04_ambits_dactuacio/arquitectura_i_millora_urbana/barris/
http://habitatge.gencat.cat/ca/04_ambits_dactuacio/arquitectura_i_millora_urbana/barris/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a 
accedir a una plaça de centre de dia de titularitat pública per a gent gran 
a Barcelona
314-02358/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02358/11 i 314-
02363/11 us informo que a la ciutat de Barcelona costen 250 persones informades en 
llista d’accés a plaça de centre de dia per a gent gran de titularitat pública i 6.025 en llis-
ta d’accés per a plaça residencial per a gent gran de titularitat pública.

D’acord amb el sistema actual d’adjudicació de recursos, el termini de la llista d’ac-
cés per poder accedir al recurs depèn de diversos factors, com el territori o el moviment 
de baixes d’un centre concret.

Les persones poden optar a triar el centre on volen ser atesos, sense que en cap cas 
se la pugui obligar a ingressar en un centre que no vol.

En cas de necessitat d’accés al servei immediat, la persona pot ingressar en un cen-
tre on no hi hagi llista d’accés i romandre en llista d’espera del centre desitjat.

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a 
accedir a una plaça de residència de titularitat pública per a persones amb 
discapacitat a Barcelona
314-02359/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24666 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02306/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona en 
polítiques d’energia i qualitat ambiental en el període 2011-2015
314-02360/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24296 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02360/11, us informo 
del següent:

Pel que fa a les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajunta-
ment de Barcelona en polítiques d’energia i qualitat ambiental en el període 2011-2015, 
l’únic cas correspon a la línia de subvenció per a punts de recàrrega ràpida de l’any 
2015. Les dades són:

Ajuntament de Barcelona (NIF P0801900B)
– Convocatòria 2015: Exp. EdRR_19.
– Nº estacions de recàrrega subvencionades: 5.
– Inversió elegible: 133.744,20.
– Subvenció atorgada: 113.682,57.
– Data atorgament: 21/12/2015.
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La subvenció ha estat atorgada, però no liquidada, a l’espera que l’Ajuntament pre-
senti els justificants de la inversió realitzada.

El 2011 es va liquidar l’import de 50.000 € en concepte de suport a la creació de la 
Plataforma LIVE corresponent a un conveni signat per l’ICAEN amb l’Ajuntament de 
Barcelona el 2010.

D’altra banda, i en concepte de quota de la participació d’ICAEN a la Plataforma 
LIVE, hi ha el pagament del 2013 i 2015 de 10.000 € (sense IVA del 21%) a l’entitat 
Barcelona Activa, Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelona. 
El 2013, 2014 i 2015, hi ha el pagament per part d’ACCIÓ de 10.000 € (sense IVA del 
21%) anuals a Barcelona Activa.

L’any 2013, s’afegeix a la Plataforma LIVE la Direcció General de Qualitat Ambi-
ental per l’import de les actuacions proposades en mobilitat elèctrica en la qualitat de 
l’aire a Barcelona i les seves conurbacions. En aquest cas, la Direcció General de Qua-
litat Ambiental paga la quota sencera de 20.000 € (sense IVA del 21%) anuals el 2013, 
2014 i 2015.

Finalment, pel que fa a l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic hi ha una subvenció a una 
entitat participada per l’Ajuntament de Barcelona a la convocatòria d’ajuts de l’any 2010:

Entitat: Consorci Agència Local d’Energia de Barcelona
– Import atorgat: 32.327,59 €
– Import a justificar: 43.103,45 €
– Import justificat: 20.850,55 €
– Import a pagar: 15.637,91 €

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions al Servei 
de Detecció i Contacte amb Menors Estrangers Immigrants no Acompanyats 
de l’Ajuntament de Barcelona el 2015 i les previsions per al 2016
314-02361/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24659 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02204/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes signats 
amb relació a la borsa d’habitatge de lloguer per a joves de Barcelona el 
2015 i la previsió per al 2016
314-02362/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24727 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02362/11 us informo del 
següent:

Segons la informació facilitada pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona, ens públic 
que gestiona les Oficines d’Habitatge a la ciutat de Barcelona, durant el 2015 s’han sig-
nat 52 contractes de lloguer (13 amb usuaris de la Borsa jove i la resta, 39, amb usuaris 
de la Borsa social)

En el següent quadre es pot comprovar els contractes de lloguer signats mitjançant 
les Oficines d’Habitatge de la ciutat de Barcelona, per programes, i desglossat per mesos: 
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Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec Total OH1

BHJ2 2 2 0 3 0 2 2 0 1 1 0 0 13

BHLLS3 3 3 3 4 2 2 3 4 3 4 4 4 39

Total 5 5 3 7 2 4 5 4 4 5 4 4 52

1. Oficines d’habitatge.
2. Borses d’habitatge jove.
3. Borses d’habitatge de lloguer social.

Amb la signatura dels 13 contractes de lloguer amb els usuaris de la Borsa jove 
s’han allotjat 25 joves. Durant el 2016 es preveu que es signin 25 contractes amb usuaris 
de la Borsa jove.

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a 
accedir a una plaça de residència de titularitat pública per a gent gran a 
Barcelona
314-02363/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02358/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors 
estrangers indocumentats que han estat presentats per a protecció a 
Barcelona el 2015
314-02364/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24673 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02364/11 us informo 
que durant l’any 2015, a la ciutat de Barcelona, va haver-hi 248 presentacions de joves 
estrangers sense referents familiars.

Tots ells han estat derivats per l’Oficina d’Atenció al Menor dels Mossos d’Esquadra.

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions fetes als 
mercats de Barcelona en el període 2009-2015
314-02365/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24297 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02365/11, us informo 
del següent:
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Les aportacions econòmiques que ha realitzat el Departament d’Empresa i Coneixe-
ment durant el període 2009 a 2015 als mercats de la ciutat de Barcelona corresponen a 
ajuts a la dinamització, no a inversions.

Així doncs, l’import dels ajuts durant l’any 2015 ha estat el següent (correspon al 
primer semestre. Aquests ajuts corresponen a la convocatòria de l’any 2015): 

Mercat

Associació de Concessionaris del Mercat de Sagrada Família

Associació de Concessionaris del Mercat de Sants

Associació de Concessionaris del Mercat de la Guineueta

Associació de Concessionaris del Mercat del Ninot

Associació de Concessionaris del Mercat del Carmel

Associació de Concessionaris del Mercat de Sant Gervasi

Associació de Concessionaris del Mercat de Santa Caterina

Associació de venedors del Mercat de les Corts

Associació Administrativa de Concessionaris del Mercat d’Horta

Associació de Concessionaris del Mercat de Sant Antoni

Associació Administrativa de Concessionaris Mercat del Clot

Associació de Concessionaris del Mercat Vall d’Hebron

Associació de Concessionaris del Mercat Municipal de Felip II

Associació de Venedors del Mercat Municipal Abaceria Central

Associació de Comerciants del Mercat de La Concepció

Associació de Concessionaris del Mercat Municipal de Sarrià

Associació de Comerciants del Mercat de La Mercè

Associació de Venedors del Mercat Municipal de les Tres Torres

Associació de Venedors del Mercat Municipal de Galvany

Associació de Venedors del Mercat Municipal de Canyelles

Associació de Concessionaris del Mercat de la Llibertat

Associació de Comerciants del Mercat de la Boqueria

Associació de Concessionaris del Mercat de Provençals

Associació de Venedors del Mercat de la Marina

Associació de Concessionaris del Mercat Municipal de Fort Pienc

Associació de Mercats Municipals de Catalunya

Total general de 26

Quant a l’evolució dels ajuts a la dinamització dels mercats de la ciutat de Barcelona, 
desglossades per cadascun dels mercats, entre els anys 2009 i 2015, es mostren en el do-
cument annex.

D’altra banda, durant l’any 2015 no s’ha materialitzat cap actuació amb l’Ajunta-
ment de Barcelona o qualsevol dels organismes municipals per tal de fomentar la com-
pra als mercats de la ciutat de Barcelona.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

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

Import (€)

5.196,00

15.450,00

5.586,00

9.902,31

3.416,05

4.971,00

13.515,00

5.091,00

5.331,00

4.976,49

10.569,24

13.515,00

5.346,00

13.578,95

5.661,00

5.361,00

6.000,00

5.031,00

5.346,00

5.091,00

13.927,50

16.218,00

5.196,00

5.271,00

5.271,00

4.240,03

199.057,57
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat 
i liquidat dels lloguers de locals i edificis ocupats per la Generalitat a 
Barcelona en el període 2011-2015
314-02366/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24702 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02366/11 us informo 
del següent:

En els quadres annexos es troba la informació sol·licitada.

Barcelona, 25 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 nombre de persones 
que treballen als centres i equipaments d’atenció a infants i adolescents de 
Barcelona
314-02367/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02367/11 us informo 
que la ràtio de professionals que treballen en centres i equipaments d’atenció a la infàn-
cia i a l’adolescència és la que preveu la Cartera de Serveis Socials mitjançant el Decret 
151/2008 de 29 de juliol, així com les seves actualitzacions posteriors.

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords i convenis 
signats amb l’Ajuntament de Barcelona per a fomentar la formació i 
l’ocupació el 2015
314-02368/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24675 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02368/11 us informo 
que al novembre de 2015 es va signar el Conveni de col·laboració entre el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per al desenvolupament d’accions 
d’ocupació i formació a la ciutat de Barcelona.

Podeu consultar el text del Conveni a l’enllaç següent:
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/

web_institucional/_fitxers/CONVENI_SOC_AJUNTAMENT_BCN_2015.pdf

Barcelona, 22 d’abril de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/web_institucional/_fitxers/CONVENI_SOC_AJUNTAMENT_BCN_2015.pdf
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/web_institucional/_fitxers/CONVENI_SOC_AJUNTAMENT_BCN_2015.pdf
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona 
per a polítiques de promoció de l’ocupació i el creixement empresarial en 
el període 2011-2015
314-02370/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24659 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02204/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona en 
polítiques de rehabilitació d’edificis en el període 2011-2015
314-02371/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24719 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02203/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts tramitats per a 
habitatges afectats per patologies estructurals a Barcelona en el període 
2010-2014
314-02372/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24719 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02203/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona 
per a polítiques d’habitatge el 2014 i el 2015
314-02373/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24719 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02203/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de 
residència per a persones amb discapacitat a Barcelona
314-02374/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24676 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02374/11 us informo 
que podreu consultar la relació d’establiments, la seva capacitat registral i la seva ubica-
ció al cercador d’entitats i serveis socials del Registre d’entitats, Serveis i Establiments 
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Socials, d’accés públic a la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies a l’enllaç següent: https://dps.gencat.cat/wee/prepararCercaEstabliments.do

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pisos assistits per a 
joves tutelats i extutelats a Barcelona
314-02375/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24677 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02375/11 us informo 
que podreu trobar la informació sol·licitada a la taula següent: 

Nom centre Pl. contractades Pl. ocupades

Llar Balandrau 3 3

Llar Enric d’Ossó 2 3

Llar Natzaret 2 3

Llar Trobada 2 0

Pis assistit el Pas 2 3

Pis assistit el Trampoli 2 0

Pis Barlovent Mistral 5 6

Pis Barlovent Rocafort 5 5

Pis Guinardó I 5 3

Pis Guinardó II 5 4

Pis Noa 3 2

Pis Provença Pla (Espígol) 3 5

Pont jove Cabestany 13 9

Pont jove Entença 5 4

Pont jove Gomis 1 3 4

Pont jove Gomis 2 3 2

SAEJ 63 67

Pis st. Pere més Baix (Probens) 3 0

Pisos Maragall 24 28

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les places de llars 
d’infants de titularitat de la Generalitat a Barcelona
314-02377/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25494 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02321/11.

https://dps.gencat.cat/wee/prepararCercaEstabliments.do
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de 
residència per a gent gran de titularitat pública a Barcelona en data del 31 
de desembre de 2015
314-02380/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24678 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02380/11 us informo 
que podeu consultar el nombre de places de residència per a gent gran de titularitat pú-
blica al Registre d’entitats, Serveis i Establiments Socials a la pàgina web del Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies.

Pel que fa al nombre de places de residència per a gent gran amb règim de concerta-
ció i/o col·laboració, us informo que, a data 2 de febrer d’enguany, 2.472 són places col-
laboradores i 1.295 són places concertades.

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges 
d’inclusió social de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a Barcelona en 
data del 31 de desembre de 2015
314-02381/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24728 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02381/11 us informo del 
següent:

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya cedeix habitatges a ajuntaments i entitats per 
a què els destinin a atendre persones que presenten problemes d’inserció que reque-
reixen una atenció especial. En aquest sentit, actualment l’Agència té cedits 125 ha-
bitatges, situats a la ciutat de Barcelona a entitats per a què puguin atendre situacions 
d’emergències socials.

Així mateix, L’Agència dóna ajuts a ajuntaments i entitats sense ànim de lucre que 
gestionen habitatges destinats a atendre aquestes situacions, és a dir, persones amb pro-
blemes d’inserció i que requereixen una atenció especial.

Els ajuntaments i entitats que gestionen aquests habitatges integren la Xarxa d’Habi-
tatges d’Inserció Social (XHIS).

Durant els anys 2011 a 2015 els habitatges que conformen la XHIS a la ciutat de 
Barcelona i que han rebut ajuts han estat els següents:

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge



BOPC 123
6 de maig de 2016

1.25.15. Preguntes per escrit 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de 
residència per a persones amb discapacitat que estan en construcció a 
Barcelona
314-02382/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24679 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02382/11 us informo que en 
aquests moments no hi ha places de residència per a persones amb discapacitat de titu-
laritat pública ni sostingudes amb fons públics en construcció a la ciutat de Barcelona.

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de 
construcció d’habitatges de protecció oficial de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya a Barcelona el 2015 i la previsió per al 2016
314-02383/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24729 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02383/11 us informo del 
següent:

Tal i com s’ha respost en nombroses ocasions a les preguntes parlamentàries rea-
litzades al Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya sobre aquest assumpte, 
reiterem que a data d’avui l’Agència de l’Habitatge de Catalunya només administra i 
gestiona els habitatges de protecció oficial i que, fins a l’actualitat, la promoció dels ha-
bitatges amb protecció oficial per part de la Generalitat de Catalunya ha anat sempre a 
càrrec de l’Incasol.

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius que 
han implantat el sistema de la carmanyola per a dinar
314-02386/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25240 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02386/11 us informo del 
següent:

Els centres educatius no tenen l’obligació d’informar al Departament d’Ensenya-
ment ni al Consorci d’Educació de Barcelona si permeten portar carmanyola al seu 
alumnat. També us informo que no hi ha hagut cap aportació del Departament d’Ense-
nyament per aquest concepte.

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona 
per a polítiques adreçades a persones estrangeres en el període 2011-2015
314-02387/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24659 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02204/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions 
econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona 
per a polítiques adreçades a infants en el període 2012-2015
314-02388/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24659 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02204/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la variació del pressupost 
per a les plantilles dels centres docents de Barcelona el curs 2015-2016
314-02389/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25495 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02389/11 us informo del 
següent:

La plantilla dels centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya a la ciutat 
de Barcelona, per al curs 2015-2016, és de 8.001,34 docents i suposa un increment de 
107,81 dotacions respecte al curs 2014-2015.

El Departament d’Ensenyament disposarà de la informació pressupostària correspo-
nent a l’any 2016 tan bon punt es conegui l’oferta de grups pel curs 2016-2017 en funció 
de les dades del procés d’admissió d’alumnat pel proper curs 2016-2017.

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts als alumnes de 
les llars d’infants municipals de Barcelona
314-02390/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25494 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02321/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de 
construcció de diversos instituts a Barcelona
314-02391/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25241 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02391/11 us informo del 
següent:

Els projectes executius per la construcció de l’Institut Viladomat i l’Institut Maria 
Espinalt estan en fase de redacció, la resta d’actuacions es prioritzaran tenint en compte 
les necessitats d’escolarització i la disponibilitat pressupostària.

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts als alumnes de 
les escoles de música municipals i del Conservatori Municipal de Música 
de Barcelona
314-02392/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25228 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02210/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a 
obrir la residència Alchemika, de Barcelona
314-02393/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24680 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02393/11 us informo 
que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha licitat la gestió, en la moda-
litat de concessió, de la residència assistida i centre de dia per a gent gran Alchemika de 
Barcelona mitjançant procediment obert.

Es preveu que aquest equipament s’obri durant el primer semestre d’enguany.

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions per a evitar 
el tancament de la planta Delphi Diesel Systems, de Sant Cugat del Vallès 
(Vallès Occidental)
314-02395/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24298 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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

nya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-
02395/11, conjuntament amb la número de tramitació 314-02396/11.

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

El Govern està seguint de forma exhaustiva la situació de Delphi des de l’any 2012. 
Ho fa en el marc del programa de reactivació industrial, que és un dels elements que 
forma part de la Política Industrial del Govern de la generalitat, que inclou actuacions 
d’anticipació, detecció i gestió de situacions de risc empresarial amb l’objectiu primor-
dial del manteniment de l’activitat i del màxim nombre de llocs de treball possibles.

En aquell moment la companyia va optar a dos nous projectes que finalment van ser 
adjudicats a altres plantes del grup. Això es va produir en un context en que el grup Del-
phi havia perdut altres contractes de subministrament davant de grups competidors. La 
pèrdua d’aquests projectes va provocar una disminució progressiva de l’activitat que feia 
inviable la continuïtat de l’operació de la companyia a Sant Cugat a curt i mig termini.

Durant aquest temps i fins l’actualitat, s’ha mediat entre la direcció de l’empresa, 
tant la local com la del grup, i els treballadors per tal d’articular una solució que perme-
tés mantenir l’activitat productiva i minimitzar l’impacte sobre l’ocupació. Cal remarcar 
que davant de situacions com aquesta, en que o bé hi ha una decisió estratègica d’una 
corporació o bé una qüestió vinculada exclusivament a costos de producció, la capacitat 
de maniobra de les administracions per revertir la situació és limitada, sense que això 
vulgui dir que no calgui dur a terme totes les actuacions ni utilitzar tots els instruments 
a l’abast.

En aquest sentit, davant la decisió presa pel grup Delphi de cessar l’activitat a Sant 
Cugat s’ha arribat a un acord amb la companyia i amb l’Ajuntament de Sant Cugat per 
dur a terme un projecte de reindustrialització per part d’una empresa especialitzada, 
que té l’objectiu d’identificar projectes industrials que permetin continuar l’activitat pro-
ductiva i mantenir el màxim nombre de llocs de treball.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions per a cercar 
alternatives al tancament de la planta Delphi Diesel Systems, de Sant 
Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
314-02396/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24298 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02395/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual els 
Mossos d’Esquadra van deixar en llibertat el conductor que posteriorment 
va provocar la mort d’una dona el 29 de gener de 2016
314-02399/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24136 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02399/11, us trameto, en 
document annex, la informació facilitada per la Direcció General de la Policia.

Barcelona, 18 d’abril de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
L’actuació policial en relació amb els fets als quals fa referència la pregunta par-

lamentària es varen ajustar a la legislació vigent; concretament, al Codi Penal, la Llei 
d’Enjudiciament Criminal i la normativa de trànsit, així com a la Instrucció de la Fis-
calia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), de 15 de maig de 2000, 
sobre supòsits de detenció de les persones responsables del delicte de conducció sota la 
influència de begudes alcohòliques.

D’acord amb el que estableix el marc normatiu a què s’ha fet referència, les conduc-
tes que són constitutives d’un delicte contra la seguretat viària són: d’una banda, els 
casos en què la taxa d’alcoholèmia supera els 0,64 mg/l (equivalent a 0,60 mg/l un cop 
aplicats els marges d’error) i, d’altra, el casos en què la taxa sobrepassa el límit d’infrac-
ció administrativa de 0,28 mg/l (0,25 mg/l un cop aplicats els marges d’error) i, a més, 
hi ha elements que acreditin que la persona conduïa sota la influència de begudes alco-
hòliques. El cas a què fa referència la pregunta es corresponia amb aquest segon supòsit.

El fet que una conducta pugui ser constitutiva de delicte no implica automàticament 
ni la possibilitat ni l’obligació del cos policial actuant de practicar la detenció, sinó que 
cal analitzar la gravetat de la pena prevista per a aquella conducta en el codi penal i 
les circumstàncies concretes per valorar si concorren elements suficients que justifiquin 
una mesura privativa de llibertat de la persona, tal com preveu la normativa vigent.

En aquest cas concret, també es va tenir en compte que la persona denunciada es-
tava plenament identificada, era resident, tenia domicili conegut i donava garanties de 
comparèixer davant l’autoritat judicial. Cal tenir en compte que els tiquets comprovants 
de la prova d’aire expirat per alcoholèmia eren, en sí mateixos, una prova preconstituï-
da, per tant, els fets no requerien de la realització de cap altra diligència d’investigació 
per part de la policia, sense que la detenció pogués aportar cap element més de prova.

També es va valorar l’absència d’elements objectius que poguessin fer preveure als 
agents que el denunciat podia tornar a conduir el vehicle en estat d’embriaguesa, atès 
que es va fer càrrec del vehicle un conductor substitut degudament habilitat. La pos-
sibilitat de que un tercer, a requeriment del conductor, es pugui fer càrrec del vehicle 
i prosseguir la seva conducció està expressament prevista a l’article 25 del Reglament 
General de Circulació, sense que aquesta normativa prevegi cap possibilitat de limitar 
aquesta substitució per part dels policies, més enllà de la comprovació que han de fer 
per constatar que el conductor substitut està habilitat per conduir i els hi ofereixi garan-
ties suficients. En el cas concret, els agents van deixar sense efecte la immobilització 
del vehicle, atès que el conductor substitut complia amb aquests requeriments legals per 
fer-se càrrec del vehicle.

Per tant, l’actuació del agents es va ajustar a la normativa vigent i a les directrius fi-
xades per la Fiscalia del TSJC quant a la detenció de persones responsables del delicte 
de conducció sota la influència de begudes alcohòliques. Malauradament, aquesta cir-
cumstància no impedeix que hi hagi altres factors sobrevinguts que puguin causar per-
judicis a la seguretat, com desafortunadament va succeir en aquest cas.

Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’inversió i l’estat 
d’execució del projecte de millorament del barri del Coll, de Barcelona, 
acollit a la convocatòria del 2007 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a 
la millora de barris, en data del 31 de desembre de 2015
314-02410/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24726 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02355/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de construcció 
dels centres residencials d’acció educativa per a la infància que estableix 
el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona en matèria 
d’equipaments de serveis socials
314-02411/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24681 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02411/11 us informo 
que podeu consultar la informació sol·licitada a la taula següent: 

Centre Construcció a març 2016 Previsió finalització obres Cost *

CRAE Còrsega En funcionament Obra acabada 323.439,86 €

CA Gaudí En funcionament Obra acabada 700.000 €

CRAE Mas Pins En funcionament Obra acabada 1.240.874,47 €

CA Aiguablava Sense iniciar

CRAE Urrútia En funcionament Obra acabada 1.574.213,26 €

CRAE Joan Torras En funcionament Obra acabada 791.283,33 €

CRAE Pujades En funcionament Obra acabada 1.228.513,32 €

* L’ajuntament ha aportat el solar o bé els espais.

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de les 
escoles d’educació especial municipals, de la Generalitat i concertades a 
Barcelona el 2015 i la previsió per al 2016
314-02412/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25496 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02412/11 us informo del 
següent:

La despesa del Departament d’Ensenyament corresponent al pagament dels concerts 
educatius dels centres d’educació especial privats concertats el curs escolar 2015-2016, 
de la ciutat de Barcelona, és de 19,9 milions d’euros.

La despesa corresponent a l’atorgament de subvencions a centres d’educació espe-
cial privats concertats de la ciutat de Barcelona per a la contractació de monitors i mo-
nitores de menjador, esbarjo i transport, el curs escolar 2015-2016, és de 2,4 milions 
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d’euros. I la despesa corresponent a l’atorgament de subvencions a centres d’educació 
especial privats concertats per la contractació de personal per atendre alumnes amb ne-
cessitats educatives especials, el curs 2015-2016, és de 3,5 milions d’euros.

La despesa prevista pel Departament d’Ensenyament pel curs escolar 2016-2017 es 
molt similar a la del curs actual que s’ajustarà en funció dels alumnes que estaran esco-
laritzats el proper curs escolar 2016-2017.

La despesa del Departament d’Ensenyament corresponent als centres d’educació es-
pecial públics de la ciutat de Barcelona l’any 2015 ha estat de 8,9 milions d’euros. El 
Departament d’Ensenyament té previst una despesa molt similar per l’any 2016.

La despesa corresponent als ajuts individuals de menjador atorgats a alumnes esco-
laritzats en centres d’educació especial de la ciutat de Barcelona per al curs 2015-2016, 
a data de 26 d’abril de 2016, és de 321.750 euros.

Barcelona, 27 d’abril de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els diners transferits per 
a equips i centres d’atenció a la infància i l’adolescència a l’Ajuntament de 
Barcelona el 2015
314-02413/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24659 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02204/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús del programari lliure a 
les escoles
314-02415/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02415/11 us informo del 
següent:

El Departament d’Ensenyament considera que el paquet «Openoffice» disposa de 
les prestacions necessàries per treballar amb la metodologia pedagògica que es segueix 
en els centres educatius.

En tots els ordinadors que el Departament d’Ensenyament posa a disposició dels 
alumnes hi ha el sistema operatiu dual, Windows de Microsoft i Linkat. En la partició 
de Windows es pot treballar tant amb les eines ofimàtiques de Microsoft com amb les 
del software lliure «Libreoffice».

Des del Departament d’Ensenyament es fomenta la formació que permet donar 
eines per l’ús del software lliure.

El Departament d’Ensenyament ha assumit el cost de les llicències de Microsoft 
associades a serveis administratius.

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament



BOPC 123
6 de maig de 2016

1.25.15. Preguntes per escrit 93 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de qüestionaris 
de factors d’ocupabilitat tramitats pel Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya del 2012 al 2015
314-02416/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24682 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02416/11 us informo 
que podeu consultar la informació sol·licitada sobre el nombre de qüestionaris de factors 
d’ocupabilitat a la taula següent: 

2012 2013 2014 2015

Gener   5.575 24.800 33.885

Febrer   18.227 22.675 60.655

Març   16.887 21.299 72.106

Abril   30.108 12.328 61.588

Maig   25.692 19.369 54.523

Juny   25.522 27.521 59.213

Juliol   29.645 27.936 64.467

Agost   15.186 14.320 46.823

Setembre   23.760 22.597 63.656

Octubre 389 35.270 27.156 73.630

Novembre 2.005 31.084 25.422 68.186

Desembre 3.225 17.073 22.809 52.344

Font: SICAS Servicios de la Demanda.

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’itineraris 
personalitzats d’inserció fets pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
del 2012 al 2015
314-02417/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24683 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02417/11 us informo 
que podeu consultar el nombre d’itineraris personalitzats realitzats pel Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya a la taula següent: 

  2012 2013 2014 2015

Gener 1.987 2.399 4 5

Febrer 2.663 2.942 1.100 587

Març 2.522 2.320 2.420 3.058

Abril 1.820 2.577 1.932 2.279

Maig 2.331 2.178 2.072 2167

Juny 2.001 1.878 2.070 2424

Juliol 1.859 1.994 2.184 2142

Agost 479 205 158 141

Setembre 1.489 1.847 2.225 2389

Octubre 1.999 2.262 2.475 636



BOPC 123
6 de maig de 2016

1.25.15. Preguntes per escrit 94

  2012 2013 2014 2015

Novembre 1.202 497 2.153 57

Desembre 403 12 419 7

Font: SICAS Servicios de la Demanda.

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accions de 
formació fetes pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del 2012 al 2015
314-02418/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24684 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02418/11 us informo 
que podeu consultar el nombre d’accions formatives realitzades pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya a la taula següent: 

  2012 2013* 2014** 2015

Gener 16.756 17.254 8.250 5.515

Febrer 17.534 21.536 5.943 5.747

Març 16.340 19.242 4.489 4.981

Abril 10.166 23.169 4.321 4.532

Maig 10.190 20.157 4.438 6.015

Juny 3.917 13.703 7.605  5.949

Juliol 1.070 6.255 6.113  4.532

Agost 130 42 258  586

Setembre 1.346 1.188 1.527  4.384

Octubre 1.397 1.056 1.419  3.408

Novembre 1.572 642 1.667  1.402

Desembre 7.502 5.641 5.114  5.653

Font: SICAS Servicios de la Demanda.

* L’any 2013 la programació d’accions formatives estava feta a partir d’unitats i/o mòduls de formació.

** L’any 2014, la programació d’accions formatives no va tenir aquest criteri, i en el cas de la formació per a l’ob-
tenció dels certificats de professionalitat aquests es van comptabilitzar sencers.

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’acreditacions 
i certificats emesos pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del 2012 al 
2015
314-02419/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24685 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02419/11 us informo 
que podeu consultar el nombre de certificats de professionalitat i el nombre d’acreditaci-
ons parcials emesos pel SOC a les taules següents: 



BOPC 123
6 de maig de 2016

1.25.15. Preguntes per escrit 95 

Número de certificats de 
professionalitat emesos pel SOC

Número d’acreditacions 
parcials emeses pel SOC

Any Total Any Total

2012 188 2012  

2013 1.950 2013 37

2014 12.744 2014 134

2015 7.346 2015 290

Total 22.228 Total 461

Font: Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Registre Certificats.

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones 
que han participat en accions del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i 
han estat inserides laboralment del 2012 al 2015
314-02420/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24686 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02420/11 us informo 
que podeu consultar la informació sol·licitada a la taula següent: 

Inserció dels programes de Formació per a l’Ocupació de persones prioritàriament 
desocupades

  2012 2013 2014 2015

Gener 36,99% 46,21% 45,03% 50,48%

Febrer 41,18% 43,82% 48,74% 50,99%

Març 41,63% 43,75% 49,13% 50,26%

Abril 39,73% 43,91% 47,77% 49,51%

Maig 36,69% 42,00% 48,07% 48,27%

Juny 33,10% 40,79% 48,50% 45,78%

Juliol 31,70% 40,97% 44,85% 42,66%

Agost 28,91% 6,67% 18,75% 30,09%

Setembre 27,07% 38,16% 14,29% 40,08%

Octubre 29,56% 37,47% 28,00% 39,80%

Novembre 27,05% 45,05% 72,73% 37,50%

Desembre 41,60% 47,80% 51,65% 0,00%

Font: Sistema d’anàlisi de la informació del Servei Públic d’Ocupació Estatal –SEPE-.

Nota: Inserció és el percentatge dels treballadors contractats durant els 180 dies després de la finalització de 
l’acció formativa amb respecte al nombre de treballadors d’aquesta acció formativa.

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones 
orientades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del 2012 al 2015
314-02421/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24687 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02421/11 us informo 
que podeu consultar la informació sol·licitada referent al nombre d’orientacions realitza-
des pel Servei d’Ocupació de Catalunya a la taula següent: 

  2012 2013 2014 2015

Gener 8.724 5.721 2.638 4.015

Febrer 12.087 6.786 4.025 10.564

Març 12.080 5.394 6.897 12.150

Abril 8.214 4.260 4.891 5.458

Maig 9.683 4.283 5.673 6.205

Juny 8.191 4.516 5.880  6.446

Juliol 6.636 4.433 4.946  6.454

Agost 3.793 1.923 2.308  3.129

Setembre 5.802 3.870 5.185  5.967

Octubre 7.187 5.500 7.162  4.563

Novembre 4.647 3.495 5.866  5.283

Desembre 2.230 1.497 2.353  3898 

Font: SICAS Servicios de la Demanda.

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contactes 
amb empreses per a la inserció de desocupats fets pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya del 2012 al 2015
314-02422/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24688 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02422/11 us informo 
que durant els anys 2012, 2013, 2014 i 2015 el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
ha tingut relació amb un total de 28.495 empreses, distribuïdes de la manera següent: 

Anys N. empreses

2012 9.766

2013 4.027

2014 5.112

2015 9.590

Total 28.495

Fonts pròpies: Serveis a l’empresa, Contrat@ i SICAS.

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos del Govern 
de l’Estat percebuts pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del 2010 al 
2015
314-02423/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24689 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02423/11 us informo 
que podeu consultar la informació sol·licitada a la documentació annexa a aquesta res-
posta.

Barcelona, 26 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.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les transferències 
del Fons social europeu percebudes pel Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya per a polítiques d’ocupació del 2010 al 2015
314-02424/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24690 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02424/11 us informo 
que els ingressos rebuts a la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya pel Programa 
Operatiu del Fons Social Europeu núm. CCI 2007ES052PO007 en el marc de l’objectiu 
de Competitivitat Regional i Ocupació a Catalunya per al període 2007-2013 durant els 
exercicis 2010 a 2015 han estat els següents: 

Exercici Ingressos FSE

2010 27.257.934,58

2012 54.459.539,24

2012 483.708,93

2015 52.002.401,55

2015 15.081.639,58

Total 149.285.223,88

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos efectius del 
Fons socials europeu percebuts pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
per a polítiques d’ocupació del 2010 al 2015
314-02425/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24691 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02425/11 i 314-Fascicle tercer
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02426/11 us informo que els ingressos rebuts a la Tresoreria de la Generalitat de Cata-
lunya pel Programa Operatiu del Fons Social Europeu núm. CCI 2007ES052PO007 en 
el marc de l’objectiu de Competitivitat Regional i Ocupació a Catalunya per al període 
2007-2013 durant els exercicis 2010 a 2015 han estat els següents: 

Exercici Ingressos FSE

2010 27.257.934,58

2012 54.459.539,24

2012 483.708,93

2015 52.002.401,55

2015 15.081.639,58

Total 149.285.223,88

Tots els fons rebuts són en concepte de certificacions de despeses declarades da-
vant la Comissió Europea corresponents a actuacions executades i efectivament paga-
des per la Generalitat de Catalunya.

La Generalitat de Catalunya rep els ingressos quan les polítiques d’ocupació ja han 
estat efectivament realitzades i pagades.

Les actuacions de fons social europeu executades fins a data 31 de desembre de 
2015 pels òrgans de la Generalitat de Catalunya van ser de 537.203.484 €. D’aquest im-
port, un total de 5.778.909 € restaven pendents de pagament en la data esmentada, el 
SOC continua treballant per fer-les efectives.

Ingressos rebuts FSE 
inclosa la bestreta Executat Pagat Pendent de pagament

170.638.590 537.203.484 531.424.575 5.778.909

Barcelona, 27 d’abril de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa del Fons 
social europeu 2007-2013
314-02426/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24691 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02425/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis i els 
contractes programa duts a terme pel Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya
314-02427/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24692 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02427/11 us informo 
que durant l’any 2015 es van signar els convenis següents:

– Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la 
Generalitat de Cataluña, para la realización de trámites por vía electrónica en relación 
con los contratos para la formación y el aprendizaje.
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– Resolució ENS/295/2016, de 3 de febrer, per la qual es dóna publicitat al conveni 
per a l’encàrrec de gestió entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjan-
çant el Departament d’Ensenyament, el Departament d’Empresa i Ocupació a través del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Consell General de les Cambres Oficials de 
Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, per a la gestió de les pràctiques professio-
nals de les accions formatives de formació professional per a l’any 2015 i l’establiment 
de les bases de col·laboració en el marc del programa de garantia juvenil.

– Resolució EMO/172/2015, de 5 de febrer, per la qual es fa públic el Conveni per a 
l’encàrrec de gestió que el Servei d’Ocupació de Catalunya fa al Consorci d’Educació de 
Barcelona mitjançant l’Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona Drassanes per a la impar-
tició, seguiment, control, avaluació i reconeixement de dues accions formatives de ca-
ràcter experimental de les especialitats formatives rus bàsic dirigit a activitats de venda 
i turisme i xinès bàsic dirigit a activitats de venda i turisme.

– Resolució EMO/209/2015, de 6 de febrer, per la qual es fa pública l’Addenda del 
Conveni per a l’encàrrec de gestió entre el Servei d’Ocupació de Catalunya i el Consorci 
per a la Normalització Lingüística per a la realització d’accions de formació en català 
per a persones en situació d’atur.

– Resolució TSF/282/2016, de 3 de febrer, per la qual es fa públic el Conveni per a 
l’encàrrec de gestió entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Consorci per 
a la Normalització Lingüística per a la realització d’accions de formació en català per a 
persones en situació d’atur per als anys 2015 i 2016.

– Resolució EMO/284/2015, de 18 de febrer, per la qual es fa públic el Conveni per 
a l’encàrrec de gestió entre el Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament d’Em-
presa i Ocupació i el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i 
Navegació de Catalunya per a la gestió de les pràctiques professionals de les accions 
formatives de formació professional per a l’ocupació.

– Resolució EMO/237/2015, de 10 de febrer, per la qual es fa públic el Conveni per a 
l’encàrrec de gestió entre el Servei d’Ocupació de Catalunya i el Consorci per a la Nor-
malització Lingüística per a la realització d’accions de formació en català per a perso-
nes en situació d’atur per als anys 2014 i 2015.

– Resolució EMO/285/2015, de 17 de febrer, per la qual es fa públic un Acord de col-
laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departa-
ment d’Ensenyament i el Departament d’Empresa i Ocupació i la Federació de Cégeps 
per al desenvolupament d’una col·laboració tècnica en l’àmbit de la formació professional.

– Resolució EMO/704/2015, de 8 d’abril, per la qual es dóna publicitat a l’atorga-
ment de subvencions públiques per concessió directa i als convenis de col·laboració 
subscrits pel Servei d’Ocupació de Catalunya, durant l’any 2014.

– Resolució TSF/283/2016, d’1 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l’atorgament 
de subvencions públiques per concessió directa i als convenis de col·laboració subscrits 
pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, durant l’any 2015.

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos humans del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
314-02428/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24693 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02428/11 us informo 
que a data de 16 de març de 2016, hi ha un total de 483 persones treballant als serveis 
centrals i als serveis territorials del SOC, 1.014 persones treballant a les Oficines de 
Treball i 84 que presten serveis als Centres d’Innovació i Formació Ocupacional. Es 
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continua amb el desplegament de la llei del SOC per reorganitzar-lo i potenciar-ne el 
funcionament.

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de 
coordinació entre l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa i el Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya
314-02429/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24299 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02429/11, us informo 
del següent:

Des de la Direcció General d’Indústria i Acció es destaquen els següents mecanis-
mes de coordinació amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya:

Direcció General d’Indústria (DGI)
En l’àmbit de la DGI, i concretament en el marc de seguiment d’empreses en situa-

ció de risc, hi ha una col·laboració estreta amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) en programes de formació a mida per a la contractació de treballadors immer-
sos en processos de tancament o deslocalització industrial, quan es planteja una opció 
de reindustrialització. Aquesta col·laboració s’ha dut a terme en algun cas concret i en 
l’actualitat s’està valorant, en funció de les opcions de reindustrialització, que es pugui 
articular en dos casos més.

Catalonia Trade & Investment
Col·laboració en l’àmbit d’atracció de negocis internacional força intensa i estreta. 

Quan una empresa vol invertir a Catalunya i cerca personal, Catalonia Trade & Invest-
ment contacta amb el SOC perquè activi la recerca junt amb l’empresa. El mateix aplica 
si l’empresa necessita posar en marxa un programa de formació ad hoc o general. En 
aquest sentit, cal destacar que s’ha col·laborat amb el SOC en 13 projectes d’inversió im-
portants a Catalunya que han entrat l’any 2015.

Territori
Des del mes de juny s’ha intensificat la relació entre la Delegació d’ACCIÓ a la Ca-

talunya Central i el SOC, ja que la Delegació està situada a la seu dels Serveis Territori-
als d’Empresa i Coneixement on també es troba la seu del Servei d’Ocupació.

Recursos Humans
Col·laboració participant en el Programa de Pràctiques no Laborals del SOC. En 

aquest programa, durant l’any 2015 han passat per les oficines d’ACCIÓ, tant a Barcelo-
na com a les Delegacions a l’Exterior, al voltant de 100 persones. La durada de la col·la-
boració és d’un màxim de 9 mesos, però en alguns casos, és inferior degut a la incorpo-
ració al món laboral abans de la finalització del programa.

L’experiència laboral que confereix aquesta col·laboració ha fet que un 62% de les 
persones que han estat a Barcelona, i un 50% de les persones que han realitzat l’estada a 
les Oficines Exteriors, han trobat feina a la finalització del programa.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost previst per 
a l’Estratègia de política industrial
314-02430/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24300 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02430/11 us informo del següent:
Catalunya és un país de base industrial i el Govern de la Generalitat està decidit 

a que ho continuï sent, ja que la indústria és font d’innovació, d’internacionalització i 
d’ocupació de qualitat.

En aquest sentit, el recolzament al sector industrial és una prioritat per al Govern i, 
per això, tot el pressupost de la Direcció General d’Indústria i d’ACCIÓ, l’agència per a 
la competitivitat de l’empresa, es destinarà a l’execució de la política industrial de Ca-
talunya.

En la situació actual de pròrroga pressupostària la partida destinada a la política in-
dustrial a Catalunya de 2016 és igual a la de 2015.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llocs de 
treball creats en el marc de l’Estratègia de política industrial
314-02431/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24301 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02431/11 us informo del següent:
La política industrial del Govern aposta per una indústria més intensiva en innova-

ció, en talent i connectada internacionalment. Una política focalitzada en el creixement 
de les nostres empreses, la generació d’activitat i llocs de treball qualificats, però també 
amb especialment cura de les empreses en situació de risc.

L’Estratègia Industrial es desplega a través de diferents instruments, un dels quals és 
ACCIÓ, com agència executora de l’estratègia i que, amb la integració operativa de la 
Direcció General d’Indústria (DGI) i ACCIÓ té una major capacitat per donar suport a 
la indústria.

La valoració que fa el Govern sobre l’impacte de la política industrial i l’Estratègia 
Industrial en relació amb la creació d’ocupació és positiva. A continuació s’ofereixen al-
gunes estimacions al respecte, que inclouen la comptabilització de llocs de treball cre-
ats per aquells programes de la DGI-ACCIÓ sobre els que es disposa de metodologia 
per quantificar la creació de llocs de treball.

Any 2014
– Internacionalització: S’estima que l’increment de les exportacions de les empreses 

acompanyades per ACCIÓ va suposar la creació de prop de 780 llocs de treball a Cata-
lunya (prop de 1.400 si s’inclou la ocupació creada a l’exterior).

– Atracció d’inversions: Es van crear 2.080 llocs de treball i es van mantenir 766 a 
Catalunya a través dels projectes d’inversió materialitzats per ACCIÓ (s’estimen prop 
de 2.000 llocs de treball indirectes addicionals generats a Catalunya). En total, més de 
4.800 llocs associats a captació d’inversions (directes i indirectes).

Any 2015
– Internacionalització: s’estima que l’increment de les exportacions de les empreses 

acompanyades per ACCIÓ va suposar la creació de prop de 1.650 llocs de treball a Ca-
talunya (2.100 si s’inclou la ocupació creada a l’exterior).
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– Atracció d’inversions: es van crear 1.934 llocs de treball i es van mantenir 1.192 a 
Catalunya a través dels projectes d’inversió materialitzats per ACCIÓ (s’estimen 2.188 
llocs de treball indirectes addicionals generats a Catalunya). En total, més de 5.300 llocs 
de treball associats a captació d’inversions (directes i indirectes).

Addicionalment, per tal d’assegurar que Catalunya continuï sent un país industrial, 
des de la DGI s’han desenvolupat mesures que permeten mantenir i reactivar el teixit 
industrial i continuar millorant la seva competitivitat a llarg termini.

Algunes de les eines són:
Mapa de riscos
Des de l’inici del programa del Mapa de Riscos (maig de 2012) i fins el 29 de febrer 

de 2016, s’ha fet el seguiment d’un total de 363 empreses, que representaven 46.382 
llocs de treball en risc.

En aquest temps, un total de 312 d’aquestes empreses s’han deixat de seguir especí-
ficament en haver desaparegut la causa directa per la qual es feia el seguiment ja sigui 
en un sentit positiu o negatiu. Això suposava 36.709 llocs de treball en risc, dels quals 
s’han mantingut 27.856 (75,88% del total de llocs de treball en risc)

Venda d’unitats productives
En el marc del Programa de reactivació Industrial es duu a terme una actuació espe-

cífica adreçada a empreses en concurs de creditors, que es desenvolupa segons un acord 
amb els Jutjats del mercantil de Catalunya i que té per objectiu facilitar la recerca d’una 
alternativa empresarial que mantingui l’activitat productiva i l’ocupació a través de la 
venda d’unitats productives.

Des de la posada en marxa d’aquesta actuació el 2013, s’ha participat d’alguna ma-
nera en la venda de 189 unitats productives, la qual cosa ha suposat el manteniment de 
6.483 llocs de treball.

Quant a la previsió de creació de llocs de treball, la previsió a futur és continuar en 
aquesta línia, mitjançant el desplegament d’una estratègia industrial que permeti acom-
panyar les empreses en els seus reptes estratègics, que passen per una aposta decidida i 
conjunta per la innovació i la internacionalització. Aquest és un binomi guanyador que 
millora la posició competitiva global de les empreses i que impulsa la creació d’ocupa-
ció de qualitat.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’instituts 
escola en funcionament
314-02448/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25497 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02448/11, 314-
02449/11 i 314-02450/11 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.

Annex, us trameto, la relació d’Instituts Escola del Servei d’Educació de Catalunya.
L’Institut Escola suposa un projecte pedagògic de continuïtat durant tots els ense-

nyaments obligatoris i requereix d’una estructura estable en totes les etapes educatives.
El Departament d’Ensenyament treballa conjuntament amb els ajuntaments per do-

nar resposta a les necessitats d’escolarització dels ensenyaments d’educació secundària, 
tenint en compte la qualitat educativa, les projeccions demogràfiques, la optimització 
dels recursos existents i la disponibilitat pressupostària. En conseqüència, la línea de 
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treball del Departament d’Ensenyament és l’ús dels espais existents pels ensenyaments 
d’educació secundària.

Barcelona, 27 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 la previsió d’incrementar 
el nombre d’instituts escola
314-02449/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25497 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02448/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model d’institut escola i 
el garantiment de la continuïtat pedagògica
314-02450/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25497 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02448/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’efectius del 
Cos de Mossos d’Esquadra a Barcelona i la previsió per als propers anys
314-02489/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24137 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02489/11, us trameto, 
en document annex, la informació facilitada per la Direcció General de la Policia.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
El nombre d’efectius a la Regió Policial Metropolitana Barcelona són els següents: 

Efectius de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra a la Regió Metropolitana de 
Barcelona

ABP Les Corts 123 3,98%

ABP Eixample 262 8,48%

ABP Gràcia 107 3,46%

ABP Horta-Guinardó 111 3,59%

ABP Nou Barris 110 3,56%

ABP Sant Andreu 109 3,53%

ABP Sant Martí 190 6,15%

ABP Sants-Montjuïc 176 5,69%

ABP Ciutat Vella 267 8,64%

ABP Sarrià-Sant Gervasi 110 3,56%

Serveis regionals, Àrees, Sala i altres unitats 1.526 49,36%

Total 3.091 100,00%
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Pel que fa a la previsió de nous efectius, en la sessió informativa sobre els objectius i 
les actuacions del Departament d’Interior que va tenir lloc l’11 de febrer de 2016 davant 
la Comissió d’Interior del Parlament, el conseller d’Interior va manifestar que en la fu-
tura oferta pública d’ocupació es convocarà una nova promoció de places per al cos de 
Mossos. No s’ha concretat el nombre de places ni la data prevista.

Finalment, el nombre d’efectius del cos de Mossos d’Esquadra a la ciutat de Barce-
lona que són dones és de 582.

Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies 
interposades a l’Oficina d’Atenció Ciutadana dels Mossos d’Esquadra de la 
plaça de Catalunya de Barcelona el 2015
314-02490/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24138 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02490/11, us trameto, 
en document annex, la informació facilitada per la Direcció General de la Policia.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
El nombre de procediments instruïts a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Cos de 

Mossos d’Esquadra a la Plaça de Catalunya durant l’any 2015 va ser de 26.619.
Pel que fa a l’evolució des de l’any 2012, és la següent: 

N. procediments

Unitat procediment (UI) 2012 2013 2014 2015

OAC Plaça Catalunya 22.511 22.218 25.297 26.619

* Data actualització 21/03/2016.

Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió del conveni 
marc de coordinació, cooperació i col·laboració amb l’Ajuntament de 
Barcelona en matèria de seguretat pública i policia
314-02492/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24139 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02492/11, us trameto, 
en document annex, la informació facilitada per la Direcció General de la Policia.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
La Direcció General de la Policia complirà els acords que es van adoptar en la dar-

rera reunió de la Comissió Nacional de Coordinació de la Policia Judicial que es va ce-
lebrar a Madrid el passat 15 de juliol de 2016, en què un dels punts de l’ordre del dia va 
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ser, precisament, l’actuació d’algunes policies locals com a policia judicial específica al 
marge del previst en la legislació vigent.

Des d’un punt de vista policial es va considerar per unanimitat que les policies lo-
cals son policia judicial en sentit genèric i no constitueixen la policia judicial en sentit 
estricte; és a dir, la policia judicial específica que estableix l’article 7 del Reial Decret 
769/1987, sobre regulació de la policia judicial i que determina que constitueixen la po-
licia judicial, en sentit estricte, les unitats orgàniques previstes en l’article 30.1 de la Llei 
Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat integrades pels membres del Cos 
Nacional de Policia, Guàrdia Civil i, en l’actualitat, les policies autonòmiques.

També es va acordar que, en el cas que els jutges autoritzin mitjançant resolucions 
les Policies Locals a realitzar activitats pròpies de la policia judicial específica al marge 
del previst en la legislació vigent, aquestes resolucions es recorreran de forma immedia-
ta per la Fiscalia.

Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les operacions conjuntes 
dels Mossos d’Esquadra amb la Guàrdia Urbana i amb el Cos Nacional de 
Policia a Barcelona el 2014
314-02493/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24250 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02493/11, us trameto, 
en document annex, la informació facilitada per la Direcció General de la Policia.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
Resposta a la pregunta escrita amb número de tramitació 314-02493/11 sobre les 

operacions conjuntes dels Mossos d’Esquadra amb la Guàrdia Urbana i amb el Cos Na-
cional de Policia a Barcelona el 2015

Us informo que les operacions conjuntes han estat 2.045 i no hi ha possibilitat de di-
ferenciar les actuacions per Cos. Aquestes dades són les que es van presentar en la dar-
rera Junta Local de Seguretat i destacar que aquest any s’han realitzat amb un sistema 
de comptabilització diferent als darrers anys i no permet l’explotació.

Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estrangers detinguts 
pels Mossos d’Esquadra a Barcelona el 2015
314-02494/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24251 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02494/11, us trameto, 
en document annex, la informació facilitada per la Direcció General de la Policia.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior
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Annex
Correspon al Cos Nacional de Policia informar sobre la situació d’estada i residència 

dels estrangers en territori nacional, d’acord amb el que preveu l’article 12.1 A) apartat 
c) de la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.
Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies 
presentades per robatoris al Metro de Barcelona, els Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya i els tramvies metropolitans el 2015
314-02495/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24252 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02495/11, us trameto, 
en document annex, la informació facilitada per la Direcció General de la Policia.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
El nombre de fets coneguts per robatori ocorreguts en el metro a la Regió Policial 

Metropolitana de Barcelona durant l’any 2015 va ser de 523.
El nombre de fets coneguts per robatori ocorreguts als Ferrocarrils de la Generalitat 

durant l’any 2015 va ser de 82.
Finalment, el nombre de fets coneguts per robatori ocorreguts als Tramvies Metro-

politans durant l’any 2015 va ser de 20.
Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies 
presentades als Mossos d’Esquadra de Barcelona el 2015
314-02496/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24253 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02496/11, us trameto, 
en document annex, la informació facilitada per la Direcció General de la Policia.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior



BOPC 123
6 de maig de 2016

1.25.15. Preguntes per escrit 107 

A
n

n
ex

D
at

a 
d’

ac
tu

al
itz

ac
ió

: 8
/1

/2
01

6

 
 

 
F

e
ts

 C
o

n
e

g
u

ts
 x

 F
e

t 
p

ri
n

c
ip

a
l

O
ri

g
en

 
ac

tu
ac

ió
T

ip
u

s 
fe

t
T

ip
u

s 
fe

t
A

B
P

 
S

an
t 

M
ar

tí

A
B

P
 

C
iu

ta
t 

V
el

la

A
B

P
 

E
ix

am
p

le
A

B
P

 
S

an
ts

-
M

o
n

tj
u

ïc

A
B

P
 L

es
 

C
o

rt
s

A
B

P
 

S
ar

ri
à-

S
t 

G
er

va
si

A
B

P
 

G
rà

ci
a

A
B

P
 

H
o

rt
a-

G
u

in
ar

d
ó

A
B

P
 N

o
u 

B
ar

ri
s

A
B

P
 

S
an

t 
A

n
d

re
u

S
en

se
 

co
n

-
cr

et
ar

To
ta

l

D
e

n
ú

n
c

ia
D

e
lic

te
s

C
o

nt
ra

 l
a 

se
g

u
re

ta
t 

vi
àr

ia
3

3
9

4
2

3
 

1
4

5
1

3
5

 
 

D
e 

l’h
o

m
ic

id
i 

i 
le

s 
se

ve
s 

fo
rm

es
2

6
1

5
3

 
4

1
2

3
 

27

 
 

D
e 

l’a
vo

rt
am

en
t

 
 

1
 

 
 

 
 

 
 

 
1

 
 

D
e 

le
s 

le
si

o
n

s
29

6
32

8
3

4
8

28
7

79
11

3
9

2
15

5
14

9
18

1
8

2.
0

3
6

 
 

C
o

nt
ra

 l
a 

lli
b

er
ta

t
24

5
22

4
3

0
9

24
9

6
0

11
9

9
6

16
9

22
5

15
1

4
1.

8
51

 
 

D
e 

le
s 

to
rt

u
re

s 
i 

d
el

. 
co

nt
ra

 l
’in

t.
 m

o
ra

l
59

52
57

6
3

12
28

17
4

8
61

4
8

 
4

4
5

 
 

Tr
àfi

c 
d

’é
ss

er
s 

hu
m

an
s

 
5

 
 

 
 

 
 

1
 

4
10

 
 

D
el

. 
co

nt
ra

 l
a 

lli
b

er
ta

t 
se

xu
al

5
3

5
4

6
6

5
5

20
25

23
28

37
29

12
40

2

 
 

D
e 

l’o
m

is
si

ó
 d

el
 d

eu
re

 d
e 

so
co

rs
 

 
 

 
 

 
 

1
 

 
 

1

 
 

D
el

. 
co

nt
.in

ti
m

it
at

, 
im

at
g

e 
i 

in
v.

 d
o

m
ic

ili
28

3
3

59
3

5
22

47
28

25
24

18
1

32
0

 
 

D
el

. 
co

nt
ra

 l
’h

o
n

o
r

4
2

11
8

3
1

1
2

 
2

1
3

5

 
 

D
el

. 
co

nt
ra

 l
es

 r
el

ac
io

n
s 

fa
m

ili
ar

s
27

11
32

28
8

6
15

3
8

75
23

 
26

3

 
 

D
el

. 
co

n.
 e

l 
p

at
ri

m
o

ni
11

.8
0

2
20

.7
79

23
.6

22
11

.7
8

9
4.

17
5

5.
78

8
4.

81
2

4.
58

0
4.

8
6

8
5.

91
0

9
23

9
9.

0
4

8

 
 

H
is

en
d

a 
p

ú
b

lic
a 

i 
se

g
u

re
ta

t 
so

ci
al

 
 

1
1

 
 

 
 

 
 

 
2

D
el

. 
co

nt
ra

 e
ls

 d
re

ts
 d

el
 t

re
b

al
la

d
o

rs
 

 
2

1
1

 
1

 
 

 
5

 
 

C
o

nt
ra

 d
re

ts
 d

el
s 

ci
u

ta
d

an
s 

es
tr

an
g

er
s

 
 

4
 

 
 

1
 

 
 

 
5

 
 

O
rd

en
ac

ió
 d

el
 t

er
ri

t.
 p

at
ri

m
., 

m
ed

i 
am

b
.

3
3

2
2

 
 

 
 

1
 

 
11

 
 

D
el

. 
co

nt
ra

 l
a 

se
g

u
re

ta
t 

co
le

ct
iv

a
4

10
13

10
3

4
3

7
3

1
4

6
2

 
 

D
e 

le
s 

fa
ls

ed
at

s
3

3
4

5
8

6
75

17
32

31
31

3
8

32
5

42
5

 
 

D
el

ic
te

s 
co

nt
ra

 l
’A

d
m

in
is

tr
ac

ió
 P

ú
b

lic
a

 
 

 
4

1
 

 
 

 
 

 
5

 
 

D
el

ic
te

s 
co

nt
ra

 l
’A

d
m

in
is

tr
. 

d
e 

Ju
st

íc
ia

42
3

4
97

4
6

24
19

19
5

4
3

9
3

6
1

41
1

 
 

D
el

ic
te

s 
co

nt
ra

 l
a 

C
o

n
st

it
u

ci
ó

 
2

1
1

 
 

 
 

1
1

3
9

 
 

D
el

ic
te

s 
co

nt
ra

 l
’o

rd
re

 p
ú

b
lic

10
13

26
18

9
4

10
3

5
9

1
10

8

 
 

To
ta

l
12

.6
11

21
.6

0
4

24
.7

47
12

.6
81

4.
4

3
9

6
.1

8
9

5
.1

5
3

5
.1

4
3

5
.5

3
3

6
.4

49
9

6
8

10
5

.5
17

 
F

a
lt

e
s

Fa
lte

s 
co

nt
ra

 l
es

 p
er

so
n

es
3

59
28

3
4

47
29

3
8

2
18

5
13

1
21

3
22

6
21

0
11

2.
4

4
0

 
p

e
n

a
ls

Fa
lte

s 
co

nt
ra

 e
l 

p
at

ri
m

o
ni

3.
9

51
5.

74
9

8.
9

0
9

4.
24

1
1.

5
58

1.
52

1
1.

58
9

1.
4

0
6

1.
6

23
2.

0
61

3
58

32
.9

6
6

 
 

Fa
lte

s 
co

nt
ra

 e
ls

 i
nt

er
es

so
s 

g
en

er
al

s
4

6
8

5
6

1
1

 
4

3
 

3
8

 
 

Fa
lte

s 
co

nt
ra

 l
’o

rd
re

 p
ú

b
lic

5
7

9
18

4
4

1
1

4
2

 
5

5

 
 

To
ta

l
4.

31
9

6
.0

4
5

9.
37

3
4.

5
57

1.
6

5
0

1.
71

1
1.

72
2

1.
62

0
1.

8
57

2
.2

76
3

6
9

3
5

.4
9

9

 
To

ta
l

 
16

.9
3

0
27

.6
49

3
4.

12
0

17
.2

3
8

6
.0

8
9

7.
9

0
0

6
.8

75
6

.7
6

3
7.

3
9

0
8

.7
25

1.
3

37
14

1.
01

6



BOPC 123
6 de maig de 2016

1.25.15. Preguntes per escrit 108

Origen 
actuació Tipus fet Tipus fet 

Fets coneguts 
x fet principal

Acció Delictes 00. Contra la seguretat viària 188

policial   01. De l’homicidi i les seves formes 26

    03. De les lesions 881

    06. Contra la llibertat 599

    07. De les tortures i delictes contra l’inte. moral 340

    07. Bis. tràfic d’éssers humans 1

    08. Del. contra la llibertat sexual 72

    10. Del. cont. intimitat, imatge i inv. domicili 68

    11. Del. contra l’honor 2

    12. Del. contra les relacions familiars 5

    13. Del. con. el patrimoni 4.465

    15. Del. contra els drets del treballadors 1

    15. Bis. contra drets dels ciutadans estrangers 4

    16. Ordenació del territori, patrimoni, medi ambient 5

    17. Del. contra la seguretat col·lectiva 337

    18. De les falsedats 124

    20. Delictes contra l’administració de justícia 222

    21. Delictes contra la constitució 8

    22. Delictes contra l’ordre públic 549

    Total 7.897

  Faltes penals Faltes contra les persones 316

    Faltes contra el patrimoni 1.192

    Faltes contra els interessos generals 20

    Faltes contra l’ordre públic 170

    Total 1.698

  Total   9.595

 Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els detinguts pels Mossos 
d’Esquadra a Barcelona el 2015
314-02497/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24254 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02497/11, us trameto, en 
document annex, la informació facilitada per la Direcció General de la Policia.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
El nombre de detinguts per part del Cos de Mossos d’Esquadra a cadascun dels dis-

trictes de la ciutat de Barcelona desglossat per delictes, faltes i requeriments judicials 
durant l’any 2015 va ser el següent: 

Districte detenció Tipus fet Detencions per fet principal

Ciutat Vella Delictes 1551

  Faltes penals 49

  Requeriments 796

  Total 2.396
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Districte detenció Tipus fet Detencions per fet principal

Eixample Delictes 1.751

  Faltes penals 98

  Requeriments 582

  Total 2.431

Sants-Montjuïc Delictes 1.403

  Faltes penals 25

  Requeriments 671

  Total 2.099

Les Corts Delictes 655

  Faltes penals 10

  Requeriments 239

  Total 904

Sarrià-Sant Gervasi Delictes 422

  Faltes penals 11

  Requeriments 91

  Total 524

Gràcia Delictes 239

  Faltes penals 4

  Requeriments 83

  Total 326

Horta-Guinardó Delictes 450

  Faltes penals 12

  Requeriments 162

  Total 624

Nou-Barris Delictes

Faltes

577

2

  Requeriments 162

  Total 741

Sant Andreu Delictes 287

  Faltes penals 6

  Requeriments 99

  Total 392

Sant Martí Delictes 1.283

Faltes penals 61

  Requeriments 551

Total 1895

Sense especificar Delictes 49

Sense especificar Faltes penals 1

Sense especificar Requeriments 23

Total 73

Total   12.405

Data actualització dades 07/03/2016.

El nombre de detinguts per part del Cos de Mossos d’Esquadra a la ciutat de Barce-
lona durant l’any 2015 per la comissió d’un delicte contra la seguretat viària va ser de 30 
i per la comissió d’un delicte contra el patrimoni va de 5.411.

Dels detinguts l’any 2015 a la ciutat de Barcelona 3.996 són nacionals, 8.404 són es-
trangers i 5 són sense especificar.

El nombre de detencions per nacionalitat a la ciutat de Barcelona l’any 2015 és el 
següent: 
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Nacionalitat Nombre 

Albània 158

Àustria 2

Bèlgica 40

Bulgària 190

Dinamarca 4

Espanya 3.996

Finlàndia 5

França 251

Grècia 14

Hongria 4

Irlanda 7

Islàndia 1

Itàlia 260

Malta 1

Noruega 6

Països Baixos 11

Polònia 64

Portugal 30

Andorra 3

Regne Unit 53

Alemanya 34

Romania 1.689

Suècia 12

Suïssa 6

Ucraïna 60

Letònia 17

Moldàvia 5

Bielorússia 2

Geòrgia 317

Estònia 4

Lituània 39

República Txeca 35

Eslovàquia 3

Bòsnia i Hercegovina 282

Croàcia 65

Eslovènia 20

Armènia 41

Rússia 76

Iugoslàvia 22

Macedònia 21

Kosovo 31

Sèrbia 14

Montenegro 2

Burkina Faso 2

Angola 1

Algèria 363

Benín 1

Burundi 1

Cap Verd 1

Camerun 19

Costa d’Ivori 9

Egipte 7

Gàmbia 35

Ghana 21

República de Guinea 29

Guinea Bissau 3

Guinea Equatorial 5

Libèria 1

Nacionalitat Nombre 

Líbia 19

Mali 12

Marroc 1.242

Mauritània 6

Moçambic 7

Níger 1

Nigèria 79

República de Sud-àfrica 1

Rwanda 1

Senegal 111

Sierra Leone 1

Sudan 2

Txad 1

Tunísia 35

Zàmbia 2

Canadà 2

Estats Units d’Amèrica 20

Mèxic 16

Puerto Rico 1

Costa Rica 1

Cuba 169

Dominica 4

Salvador, el 7

Grenada 1

Guatemala 3

Hondures 50

Nicaragua 5

Panamà 6

República Dominicana 276

Argentina 60

Bolívia 121

Brasil 57

Colòmbia 197

Xile 119

Equador 361

Paraguai 26

Perú 232

Uruguai 34

Veneçuela 42

Afganistan 5

Bangladesh 16

Xina 68

Unió dels Emirats Àrabs 2

Filipines 55

Índia 31

Iraq 29

Iran 2

Israel 8

Jordània 3

Kuwait 7

Líban 24

Malàisia 1

Mongòlia 2

Pakistan 274

Síria 66

Turquia 2

Kazakhstan 1

Turkmenistan 1
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Nacionalitat Nombre 

Austràlia 7

Nova Zelanda 2

Palestina 69

Sense especificar 5

Total 12.405

Data actualització dades 07/03/2016.

Del total de detinguts l’any 2015 a la ciutat de Barcelona 2.054 eren dones i 10.351 
eren homes; 669 eren menors d’edat, 11.713 eren majors d’edat i 23 no s’especifica.

Finalment, dels menors detinguts l’any 2015 a la ciutat de Barcelona 404 eren es-
trangers.
Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de delictes 
i faltes produïts a Barcelona durant el 2015 que els Mossos d’Esquadra 
han resolt
314-02498/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24255 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02498/11, us trameto, 
en document annex, la informació facilitada per la Direcció General de la Policia.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
El percentatge de resolució durant l’any 2015 dels delictes produïts a la ciutat de 

Barcelona va ser de 20,16%.
El percentatge de resolució durant l’any 2015 de les faltes produïdes a la ciutat de 

Barcelona va ser de 19,13%.
Els percentatges de resolució de les faltes, distribuïdes per tipologies, són els següents:
– Faltes contra les persones: 87,59% de resolució.
– Faltes contra el patrimoni: 12,97% de resolució.
– Faltes contra els interessos generals: 53,45% de resolució.
– Faltes contra l’ordre públic: 107,56% de resolució.
* Data actualització 02/03/2016.

Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’absentisme laboral a la 
Sala de Coordinació de la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra el 2015
314-02499/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24256 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02499/11, us trameto, 
en document annex, la informació facilitada per la Direcció General de la Policia.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior
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Annex
El nivell d’absentisme laboral a la Sala Regional de Comandament de la Regió Poli-

cial Metropolitana de Barcelona durant l’any 2015 va ser del 8,30%.
El nivell d’absentisme laboral del cos de Mossos d’Esquadra durant l’any 2015 va 

ser de 6,81%.
Finalment, el nivell d’absentisme laboral a la Regió Policial Metropolitana de Barce-

lona durant l’any 2015 va ser de 6,82%.
Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infraccions 
penals, delictes i faltes a Barcelona el 2015
314-02500/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24257 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02500/11, us trameto, 
en document annex, la informació facilitada per la Direcció General de la Policia.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
El nombre de fets penals que s’han produït a Barcelona durant l’any 2015 han estat 

174.496.
El nombre de delictes contra el patrimoni que s’han produït a Barcelona durant l’any 

2015 han estat 115.177.
El nombre de faltes contra el patrimoni que s’han produït a Barcelona durant l’any 

2015 han estat 41.067.
El nombre de furts que s’han produït a Barcelona durant l’any 2015 han estat 97.908.
El nombre de delictes contra la seguretat viària que s’han produït a Barcelona l’any 

2015 han estat 2.772.
Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els accidents laborals en 
el Cos de Mossos d’Esquadra el 2015
314-02501/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24258 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02501/11, us trameto, en 
document annex, la informació facilitada per la Direcció General de la Policia.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
El nombre d’accidents laborals amb baixa en el cos de Mossos d’Esquadra durant el 

2015 va ser de 2.039 i sense baixa va ser de 2.244.
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Pel que fa, concretament, a la Regió Policial de Barcelona, el nombre d’accidents la-
borals amb baixa va ser de 397 i d’accidents laborals sense baixa va ser de 518.

* Data d’actualització de les dades: 07/03/2016.

Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores 
extraordinàries fetes pels mossos d’esquadra a Barcelona el 2015
314-02503/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24259 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02503/11, us trameto, 
en document annex, la informació facilitada per la Direcció General de la Policia.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
El nombre d’hores extraordinàries fetes pels mossos d’esquadra a Barcelona durant 

l’any 2015 va ser de 18.339. L’import econòmic d’aquestes hores va ser de 312.304,65 
euros.
Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies 
per infraccions de l’Ordenança de mesures per a fomentar i garantir la 
convivència ciutadana a l’espai públic interposades per mossos d’esquadra 
a Barcelona el 2015
314-02504/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24260 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02504/11, us trameto, 
en document annex, la informació facilitada per la Direcció General de la Policia.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
Data actualització 7/03/2016

Tipus fet (nivell 0) Tipus fet (nivell 1) Tipus fet (nivell 2)
Procediments 

per fets

Altres Advertiments ordenança 
convivència ciutadana BCN

(adv.) Altres conductes 
alteren conv. ciutadana

3

Faltes administratives BCN infraccions ordenança 
convivència ciutadana

Degradació visual 
entorn urbà

1

Faltes administratives BCN infraccions ordenança 
convivència ciutadana

Netejavidres 2

Faltes administratives BCN infraccions ordenança 
convivència ciutadana

Venda ambulant 13
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Tipus fet (nivell 0) Tipus fet (nivell 1) Tipus fet (nivell 2)
Procediments 

per fets

Faltes administratives BCN infraccions ordenança 
convivència ciutadana

Actituds vandàliques. 
Deteriorament espai 
urbà

2

Faltes administratives BCN infraccions ordenança 
convivència ciutadana

Altres conductes 
alteren convivència 
ciutadana

43

Faltes administratives BCN infraccions ordenança 
convivència ciutadana

Incomplir ordres, req. 
formulats pels agents

1

Faltes administratives Altres faltes administratives Infraccions a les 
ordenances municipals

1

Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses o entitats 
que tenen contractes públics de serveis socials i de gestió de les persones 
amb la Generalitat
314-02534/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24694 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02534/11 us informo del 
següent:

La informació requerida es troba disponible –en compliment de les obligacions le-
gals de publicitat activa– al Registre Públic de Contractes de Catalunya. Pot accedir-hi 
fàcilment, sense necessitat d’identificació prèvia, a través del cercador del Portal de la 
Transparència:

http://transparencia.gencat.cat/ca/Contractacio/estadistiques-i-registres-de contrac-
tacio/consulta-directa-del-registre-public-de-contractes/

El Registre Públic de Contractes de Catalunya conté la informació relativa a les da-
des contractuals informades pels respectius òrgans de contractació, relatives als darrers 
cinc anys, que poden ser consultades mitjançant els diferents conceptes de cerca se-
güents: organismes d’adscripció; òrgan de contractació; període de cerca; procediment/
sistema d’adjudicació; tipus de contracte; descripció/objecte del contracte; codi CPV 
(Vocabulari comú de contractes públics); import d’adjudicació; nom de l’adjudicatari; 
NIF de l’adjudicatari; modificacions; pròrrogues; i, resolucions dels contractes

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de l’empresa 
Delphi, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
314-02537/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24302 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02537/11 us informo del 
següent:

http://transparencia.gencat.cat/ca/Contractacio/estadistiques-i-registres-de%20contractacio/consulta-directa-del-registre-public-de-contractes/
http://transparencia.gencat.cat/ca/Contractacio/estadistiques-i-registres-de%20contractacio/consulta-directa-del-registre-public-de-contractes/
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El Govern està seguint de forma exhaustiva la situació de Delphi des de l’any 2012. 
En aquell moment la companyia va optar a dos nous projectes que finalment van ser ad-
judicats a altres plantes del grup i això es va produir en un context en que el grup Del-
phi havia perdut altres contractes de subministrament davant de grups competidors. La 
pèrdua d’aquests projectes va provocar una disminució progressiva de l’activitat que feia 
inviable la continuïtat de l’operació de la companyia a Sant Cugat a curt i mig termini.

Durant aquest temps i fins l’actualitat, s’ha mediat entre la direcció de l’empresa, 
tant la local com la del grup, i els treballadors per tal d’articular una solució que per-
metés mantenir l’activitat productiva i minimitzar l’impacte sobre l’ocupació. En aquest 
sentit, quan la decisió presa pel grup Delphi de cessar l’activitat a Sant Cugat va comen-
çar a semblar irreversible, s’ha arribat a un acord amb la companyia i amb l’Ajuntament 
de Sant Cugat per dur a terme un projecte de reindustrialització per part d’una empresa 
especialitzada, que té l’objectiu d’identificar projectes industrials que permetin conti-
nuar l’activitat productiva i mantenir el màxim nombre de llocs de treball.

D’altra banda, el Ministeri d’Indústria segueix, igual que ho fa el Departament 
d’Empresa i Coneixement, les empreses en situació de risc i per tant des del Govern no 
es considera necessari informar-lo d’una situació que ja coneix.

A banda de la competència exclusiva del Govern de Catalunya en matèria d’indús-
tria, dins de les bases generals de política econòmica de l’Estat, sí que s’ha fet de mane-
ra genèrica la petició al Govern de l’Estat, perquè contribueixi des del seu àmbit compe-
tencial en millorar el marc en aspectes transversals que milloren l’eficiència competitiva 
de les companyies industrials, especialment en els àmbits de la millora de les infraes-
tructures, la política energètica que no llastri les activitats manufactureres, les línies de 
finançament dels plans de competitivitat i reindustrialització, així com també les políti-
ques de formació i especialització del personal tècnic i de línia productiva.

Des de fa temps, el Govern està executant amb bons resultats el programa de reacti-
vació industrial, que és un dels elements que forma part de la política industrial de Ca-
talunya i que inclou actuacions d’anticipació, detecció i gestió de situacions de risc em-
presarial amb l’objectiu primordial del manteniment de l’activitat i del màxim nombre 
de llocs de treball possibles.

L’abast d’aquest programa va més enllà de la deslocalització de l’activitat que si bé 
és una de les casuístiques més importants que es contemplen, no és l’única causa que 
ha provocat pèrdua del teixit industrial. Cal tenir en compte que la deslocalització en si 
mateixa no acostuma a ser la causa del cessament de l’activitat sinó que al darrera hi ha 
algun problema de costos, accés a mercats, productes madurs, finançament, etc. que cal 
entendre per tal de donar-hi una solució adequada.

Un cop s’han identificat i entès les causes de la problemàtica, es passa a acompanyar 
l’empresa en la gestió de la situació de risc i la seva solució, que pot passar a través del 
manteniment de l’activitat de la mateixa empresa o a través de la recerca d’un projecte 
industrial alternatiu.

Ja s’han descrit les actuacions que ha dut a terme el Govern en relació amb el cessa-
ment de l’activitat de Delphi a Sant Cugat. Això no obstant, es considera adient afegir 
que davant de situacions com aquesta, en què o bé hi ha una decisió estratègica d’una 
corporació o bé una qüestió vinculada exclusivament a costos de producció, la capacitat 
de maniobra de les administracions per revertir la situació és limitada, sense que això 
vulgui dir que no calgui dur a terme totes les actuacions ni utilitzar tots els instruments 
a l’abast.

D’altra banda, es desconeix a què es refereix el Sr. Diputat quan parla de finançar les 
plantes d’empreses del sector, ni de quina informació disposa, però d’acord amb la re-
gulació europea en matèria d’ajuts d’estat no es possible atorgar incentius a la implanta-
ció de plantes de producció i, en conseqüència, el Govern no ho ha fet. En canvi, sí que 
s’ha donat suport a projectes concrets d’empreses del sector de l’automoció quan s’ha 
disposat dels instruments adients i es tractava de projectes susceptibles de rebre algun 
incentiu d’acord amb el reglament d’Exempció per categories.

Dit això, com s’ha comentat anteriorment, s’està duent a terme un projecte de rein-
dustrialització consistent en la recerca d’una alternativa industrial que permeti mantenir 
l’activitat productiva. Es tracta d’una iniciativa conjunta de l’Ajuntament de Sant Cugat, 
de l’empresa i del Departament d’Empresa i Coneixement. Si el treball dut a terme per 
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una empresa especialitzada dóna bons resultats, s’oferirà als eventuals inversors els in-
centius i els instruments de finançament de que disposen les administracions públiques 
en el marc de la normativa europea sobre ajuts d’estat.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del Pla de 
desenvolupament urbanístic amb relació al Centre Recreatiu i Turístic de 
Vila-seca i Salou
314-02561/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 25026 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02561/11, us informo 
del següent:

Pel que fa a la qüestió de l’estat de tramitació actual del Pla director urbanístic de 
reordenació de l’àmbit del Centre Recratiu i Turístic de Vila-seca i Salou, val a dir que 
el 31 de juliol de 2015, la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona va 
acordar aprovar inicialment el PDU del CRT.

L’1 de setembre del 2015, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 
va publicar l’acord d’aprovació inicial, amb la qual cosa s’iniciava el període de 45 dies 
d’exposició pública i del tràmit de consulta a les administracions públiques afectades.

Atesa la complexitat del document, i a la dificultat de les administracions públiques 
afectades per emetre els informes corresponents en el termini atorgat per a aquest efec-
te, el 6 d’octubre de 2015, es va resoldre ampliar el període d’exposició pública i el trà-
mit de consulta a les administracions públiques afectades fins als 3 mesos des que es va 
iniciar el còmput. Aquest període va finalitzar l’1 de desembre de 2015.

El 2 de desembre de 2015 es va iniciar el tràmit d’audiència als dos ajuntaments 
afectats, el qual va finalitzar l’1 de gener d’enguany.

Actualment s’està treballant en la redacció de l’informe d’al·legacions i refonent en el 
document les prescripcions dels informes sectorials recollits en el tràmit d’informació 
pública.

En relació amb els tràmits pendents d’execució, cal dir que en l’àmbit urbanístic 
resten els tràmits d’Aprovació Provisional, que corresponen a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Tarragona, i d’Aprovació Definitiva per part del conseller de Territori i 
Sostenibilitat, amb l’informe previ de la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme 
de Catalunya.

En el marc del tràmit ambiental que es desenvolupa en paral·lel a l’urbanístic, que-
da pendent l’emissió de la Declaració Ambiental Estratègica, que és preceptiva per a 
l’Aprovació provisional del document urbanístic.

Pel que fa la darrera pregunta, el Govern de la Generalitat de Catalunya manté con-
tactes amb els operadors pre-qualificats en el concurs d’atorgament de llicències i ho fa 
d’acord amb les bases establertes en aquest concurs.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a evitar la 
deslocalització d’empreses cap a altres llocs de l’Estat
314-02562/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24303 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02562/11, us informo 
del següent:

La realitat és que Catalunya no està patint una fuita d’empreses; hi ha alguns tras-
llats de domicilis fiscals però no d’unitats operatives. Aquest tipus d’asseveracions acos-
tumen a basar-se en informació recopilada per empreses privades i no per estadística 
oficial. Tanmateix, aquests trasllats, que acostumen a respondre a motius fiscals, for-
men part de la lògica empresarial i es produeixen arreu de l’Estat.

Així, segons Axesor, l’any 2015 es van traslladar fora de Catalunya 815 domicilis 
fiscals, un 17,4% menys que l’any 2014. Aquests 815 domicilis fiscals representen el 
0,32% del total d’empreses amb assalariats de Catalunya. Aquestes xifres, tant en ter-
mes absoluts, com relatius, són inferiors als d’altres territoris, com per exemple la Co-
munitat Autònoma Madrid, que va perdre 1.050 domicilis fiscals (0,50% del total d’em-
preses de la Comunitat).

Fa molt de temps que Catalunya es mou entre les 800 i les 1.000 empreses que fan 
aquest canvi de domicili. Al 2015 la xifra és pràcticament la mateixa que l’any 2008 
(816) i inferior a la del 2009 (957 trasllats), 2012 (854) i 2014 (987). Per tant, no hi ha 
cap tendència a l’alça perceptible.

A més, cal tenir en compte que a Catalunya també s’hi traslladen domicilis socials 
d’altres indrets de l’Estat. Amb la majoria d’elles el saldo de Catalunya és positiu. De 
fet, Catalunya és el segon territori de destinació dels trasllats de domicilis fiscals. Totes 
les comunitats autònomes tenen saldo negatiu amb Madrid, la qual cosa s’explica per 
dos motius: l’efecte capitalitat i l’efecte d’una fiscalitat més atractiva.

Catalunya és una economia dinàmica i atractiva per a la creació i creixement d’em-
preses. En aquest sentit, cal destacar que, d’acord amb l’Idescat, el mes de febrer de 
2016 (darreres dades disponibles) s’han creat a Catalunya 2.232 empreses, un 29,4% 
més que el mateix mes de l’any passat, assolint la xifra més alta d’un mes de febrer des 
de l’inici de la crisi. Catalunya lidera al febrer les constitucions de societats mercantils a 
l’Estat amb un 20,6% del total.

L’evolució positiva de la captació d’inversió estrangera també fa palès aquest dina-
misme i l’atractiu de Catalunya per a les empreses. Segons dades del Ministeri d’Econo-
mia i Competitivitat, el 2015 la inversió bruta estrangera productiva a Catalunya asso-
leix els 4.783,2 milions d’euros, un 57,8% més que al 2014. Aquesta és la segona millor 
xifra de la sèrie històrica, superada només per l’any 2010. En el cas de la inversió indus-
trial, l’augment ha estat del 51,4% i si es té en compte la indústria manufacturera, l’in-
crement ha estat del 458,1%.

Aquestes dades oficials es veuen refermades per fonts internacionals de reconegut 
prestigi, com l’FDI Markets del Financial Times. Segons FDI Markets, Catalunya és la 
regió líder a Europa Occidental Continental pel que fa al volum d’inversió estrangera al 
2015 amb 4.763 milions d’euros.

Finalment, cal destacar l’atractiu de Catalunya a futur per als inversors. En aquest 
sentit, l’FDI Magazine ha premiat Catalunya com a millor regió del sud d’Europa pel 
seu atractiu al fDi’s

European Cities and Regions of the Future 2016/2017, un rànquing de referència in-
ternacional elaborat per la divisió d’intel·ligència del Grup Financial Times.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reportatge de la revista 
Interviú relatiu a un informe de la Policia Nacional segons el qual el primer 
ministre de Letònia va rebre diners per a pronunciar-se a favor de la 
independència de Catalunya el 2013
314-02572/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24695 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02572/11 us informo del 
següent:

Aquesta informació periodística no fa referència a la Generalitat de Catalunya i, per 
tant, no li correspon al Govern de la Generalitat efectuar les actuacions que es suggereixen.

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions 
del Consell d’Administració de l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries del 2010 ençà
314-02578/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24051 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02578/11 us informo del 
següent:

Des del 2010, el Consell d’Administració de l’IRTA s’ha reunit un total de 13 vega-
des en les següents dates: febrer del 2010, juliol del 2010, desembre del 2010, maig del 
2011, desembre del 2011, abril del 2012, novembre del 2012, abril del 2013, desembre 
del 2013, abril del 2014, octubre del 2014, abril del 2015 i l’octubre del 2015.

Barcelona, 13 d’abril de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els temes tractats en les 
reunions del Consell d’Administració de l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries del 2010 ençà
314-02579/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24052 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02579/11 us informo del 
següent:

Els temes a tractar en totes les reunions del Consell d’Administració de l’IRTA, són 
tots els que estableix l’article 8 de la Llei 4/2009 de 15 d’abril de l’IRTA, relatiu a les 
funcions del seu Consell d’Administració.

Cada Consell comença amb un informe del president (conseller/a DARP) i un in-
forme de gestió del director general de l’IRTA. En els ordres del dia s’han tractat, entre 
altres, temes com: l’aprovació de la Memòria Anual de l’Institut, la proposta de pres-
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supost anual, el tancament econòmic i balanç de situació, els acords internacionals, els 
convenis amb institucions (diputacions, ajuntaments,..), els acords de participació en 
fundacions i en star-up’s impulsades per l’IRTA, l’aprovació de les tarifes anuals que 
posteriorment es publiquen al DOGC, l’aprovació del Pla estratègic 2013-2016, l’apro-
vació de venda de participacions en societats, les mesures d’estalvi (2011-2016) per fer 
front a les retallades pressupostàries, etc.

Barcelona, 13 d’abril de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un 
pla estratègic a curt i mitjà termini per part de l’Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries
314-02580/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24053 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02580/11 us informo del 
següent:

El Consell d’Administració del IRTA va aprovar en sessió ordinària al novembre del 
2012 el Pla Estratègic del IRTA 2013-2016. Aquest Pla Estratègic consta de 14 objectius 
estratègics amb els seus indicadors de seguiment que es fa trimestralment. El Pla Estra-
tègic es projecta a cadascun dels 18 programes científics de l’IRTA i es desdobla en dos 
Plans d’Actuació Bianuals per Programa. Per últim, aquest mes de maig es començarà a 
elaborar la proposta de Pla Estratègic 2017-2020.

Barcelona, 20 d’abril de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre els accidents provocats 
per animals salvatges a cada comarca en els anys 2010-2014
314-02586/11 a 314-02627/11 i 314-02631/11 a 314-02840/11

RESPOSTA CONJUNTA DEL GOVERN

Reg. 24261 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02586/11, conjun-
tament amb les números de tramitació 314-02587/11 a 314-02627/11 i 314-02631/11 a 
314-02840/11, us trameto, en document annex, la informació facilitada pel Servei Ca-
talà de Trànsit.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
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.

El nombre d’accidents de trànsit provocats per animals salvatges comptabilitzats a 
les carreteres de les comarques de Catalunya durant els anys 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014 i 2015, segons informa el cos de Mossos d’Esquadra, han estat els següents: 
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Nombre d’accidents provocats per animals salvatges

Comarca 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Alt Camp 47 56 49 45 71 84

Alt Empordà 66 90 101 129 141 155

Alt Penedès 19 48 58 69 78 97

Alt Urgell 21 25 27 40 34 47

Alta Ribagorça 5 1 4 5 6 10

Anoia 35 40 55 74 69 88

Bages 57 85 64 106 120 126

Baix Camp 34 66 44 52 54 77

Baix Ebre 15 22 23 13 18 30

Baix Empordà 39 42 71 60 73 82

Baix Llobregat 21 23 25 29 31 55

Baix Penedès 16 50 35 40 43 40

Barcelonès 3 5 2 0 4 2

Berguedà 25 9 26 26 34 40

Cerdanya 12 15 15 22 23 24

Conca de Barberà 30 31 30 44 28 34

Garraf 13 14 21 25 23 28

Garrigues 13 23 24 27 23 30

Garrotxa 22 30 35 51 38 41

Gironès 41 39 56 78 71 89

Maresme 11 24 19 28 23 34

Moianès 0 0 0 0 0 23

Montsià 12 17 21 31 23 22

Noguera 66 91 117 108 98 126

Osona 29 26 32 42 49 97

Pallars Jussà 13 21 21 33 34 32

Pallars Sobirà 21 38 45 35 36 30

Pla de l’Estany 15 38 27 43 40 40

Pla d’Urgell 20 18 19 24 30 22

Priorat 8 13 13 10 15 26

Ribera d’Ebre 17 21 25 27 25 31

Ripollès 6 9 4 16 8 16

Segarra 24 28 26 29 36 47

Segrià 101 104 122 122 125 143

Selva 71 107 93 84 98 147

Solsonès 11 13 17 17 16 31

Tarragonès 23 36 56 46 30 55

Terra Alta 5 13 6 9 16 16

Urgell 37 18 25 28 32 41

Val d’Aran 12 12 23 24 20 12

Vallès Occidental 32 48 52 80 61 69

Vallès Oriental 48 58 69 73 68 113

Totals 1.116 1.467 1.597 1.844 1.865 2.352

Quant a les espècies dels animals que van provocar els accidents, no es disposa de 
dades automatitzades per poder-les especificar.

Eugenia Doménech Moral, directora del Servei Català de Trànsit

N. de la r.: La resposta a la pregunta 314-02586/11 respon conjuntament, també, les 
preguntes següents: 314-02587/11, 314-02588/11, 314-02589/11, 314-02590/11, 314-
02591/11, 314-02592/11, 314-02593/11, 314-02594/11, 314-02595/11, 314-02596/11, 314-
02597/11, 314-02598/11, 314-02599/11, 314-02600/11, 314-02601/11, 314-02602/11, 
314-02603/11, 314-02604/11, 314-02605/11, 314-02606/11, 314-02607/11, 314-02608/11, 
314-02609/11, 314-02610/11, 314-02611/11, 314-02612/11, 314-02613/11, 314-02614/11, 
314-02615/11, 314-02616/11, 314-02617/11, 314-02618/11, 314-02619/11, 314-02620/11, 
314-02621/11, 314-02622/11, 314-02623/11, 314-02624/11, 314-02625/11, 314-02626/11, 
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314-02627/11, 314-02631/11, 314-02632/11, 314-02633/11, 314-02634/11, 314-02635/11, 
314-02636/11, 314-02637/11, 314-02638/11, 314-02639/11, 314-02640/11, 314-02641/11, 
314-02642/11, 314-02643/11, 314-02644/11, 314-02645/11, 314-02646/11, 314-02647/11, 
314-02648/11, 314-02649/11, 314-02650/11, 314-02651/11, 314-02652/11, 314-02653/11, 
314-02654/11, 314-02655/11, 314-02656/11, 314-02657/11, 314-02658/11, 314-02659/11, 
314-02660/11, 314-02661/11, 314-02662/11, 314-02663/11, 314-02664/11, 314-02665/11, 
314-02666/11, 314-02667/11, 314-02668/11, 314-02669/11, 314-02670/11, 314-02671/11, 
314-02672/11, 314-02673/11, 314-02674/11, 314-02675/11, 314-02676/11, 314-02677/11, 
314-02678/11, 314-02679/11, 314-02680/11, 314-02681/11, 314-02682/11, 314-02683/11, 
314-02684/11, 314-02685/11, 314-02686/11, 314-02687/11, 314-02688/11, 314-02689/11, 
314-02690/11, 314-02691/11, 314-02692/11, 314-02693/11, 314-02694/11, 314-02695/11, 
314-02696/11, 314-02697/11, 314-02698/11, 314-02699/11, 314-02700/11, 314-02701/11, 
314-02702/11, 314-02703/11, 314-02704/11, 314-02705/11, 314-02706/11, 314-02707/11, 
314-02708/11, 314-02709/11, 314-02710/11, 314-02711/11, 314-02712/11, 314-02713/11, 
314-02714/11, 314-02715/11, 314-02716/11, 314-02717/11, 314-02718/11, 314-02719/11, 
314-02720/11, 314-02721/11, 314-02722/11, 314-02723/11, 314-02724/11, 314-02725/11, 
314-02726/11, 314-02727/11, 314-02728/11, 314-02729/11, 314-02730/11, 314-02731/11, 
314-02732/11, 314-02733/11, 314-02734/11, 314-02735/11, 314-02736/11, 314-02737/11, 
314-02738/11, 314-02739/11, 314-02740/11, 314-02741/11, 314-02742/11, 314-02743/11, 
314-02744/11, 314-02745/11, 314-02746/11, 314-02747/11, 314-02748/11, 314-02749/11, 
314-02750/11, 314-02751/11, 314-02752/11, 314-02753/11, 314-02754/11, 314-02755/11, 
314-02756/11, 314-02757/11, 314-02758/11, 314-02759/11, 314-02760/11, 314-02761/11, 
314-02762/11, 314-02763/11, 314-02764/11, 314-02765/11, 314-02766/11, 314-02767/11, 
314-02768/11, 314-02769/11, 314-02770/11, 314-02771/11, 314-02772/11, 314-02773/11, 
314-02774/11, 314-02775/11, 314-02776/11, 314-02777/11, 314-02778/11, 314-02779/11, 
314-02780/11, 314-02781/11, 314-02782/11, 314-02783/11, 314-02784/11, 314-02785/11, 
314-02786/11, 314-02787/11, 314-02788/11, 314-02789/11, 314-02790/11, 314-02791/11, 
314-02792/11, 314-02793/11, 314-02794/11, 314-02795/11, 314-02796/11, 314-02797/11, 
314-02798/11, 314-02799/11, 314-02800/11, 314-02801/11, 314-02802/11, 314-02803/11, 
314-02804/11, 314-02805/11, 314-02806/11, 314-02807/11, 314-02808/11, 314-02809/11, 
314-02810/11, 314-02811/11, 314-02812/11, 314-02813/11, 314-02814/11, 314-02815/11, 
314-02816/11, 314-02817/11, 314-02818/11, 314-02819/11, 314-02820/11, 314-02821/11, 
314-02822/11, 314-02823/11, 314-02824/11, 314-02825/11, 314-02826/11, 314-02827/11, 
314-02828/11, 314-02829/11, 314-02830/11, 314-02831/11, 314-02832/11, 314-02833/11, 
314-02834/11, 314-02835/11, 314-02836/11, 314-02837/11, 314-02838/11, 314-02839/11 
i 314-02840/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dispositiu per a la 
campanya antiincendis de l’estiu del 2016
314-02844/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24262 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02844/11, 314-
02845/11 i 314-02853/11, us trameto, en document annex, la informació facilitada per la 
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
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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El Departament d’Interior està treballant en la definició del dispositiu necessari per 
a la campanya forestal 2016 i perquè el cos de Bombers disposi dels recursos materials 
necessaris per a afrontar-la. Tota la informació relativa a la campanya forestal serà ex-
posada pel conseller d’Interior en seu parlamentària.

Juli Gendrau i Farguell, director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos disponibles 
per a la campanya antiincendis de l’estiu del 2016
314-02845/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24262 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02844/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mossos 
d’esquadra que estan de baixa laboral per estrès posttraumàtic derivat 
d’actuacions policials
314-02850/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24263 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02850/11, us trameto, 
en document annex, la informació facilitada per la Direcció General de la Policia.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
Us informo que no es disposa del motiu o diagnòstic de la baixa que s’emet a un tre-

ballador.

Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre mossos 
d’esquadra ferits en acte de servei el 2015
314-02851/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24264 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02851/11, us trameto, en 
document annex, la informació facilitada per la Direcció General de la Policia.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
El nombre d’agents ferits durant la realització del servei l’any 2015, amb indicació 

de la causa i diferenciant els que van causar baixa laboral dels que no, és el següent.
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Tipus d’accident o agent causant Amb baixa Sense baixa Total

Animals 6 9 15

Atemptat a l’autoritat 151 356 507

Atropellaments 17 11 28

Col·lisions amb altres vehicles 184 44 228

Detenció/ reducció d’un ciutadà 224 511 735

Total general 582 931 1.513

Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’equipament del Cos de 
Bombers per a la campanya antiincendis del 2016
314-02853/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24262 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02844/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de creixement 
de la plantilla del Cos de Bombers a curt termini
314-02854/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24265 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02854/11, us trameto, 
en document annex, la informació facilitada per la Direcció General de Prevenció, Ex-
tinció d’Incendis i Salvaments.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
El passat dia 15 de febrer de 2016 es publicà la convocatòria pública del procés se-

lectiu per a l’accés a la categoria de bomber/a de l’escala bàsica (grup C, subgrup C2) 
del cos de Bombers de la Generalitat. El nombre de places convocades és de 153.

Juli Gendrau i Farguell, director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la Unitat Central 
d’Informació i Obtenció de Proves dels Mossos d’Esquadra
314-02855/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24266 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-02855/11, us trameto, en 
document annex, la informació facilitada per la Direcció General de la Policia.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior
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Annex
La denominació de l’UCIOP és Unitat Central d’Informació en Ordre Públic. Aques-

ta unitat està adscrita a la Comissaria General d’Informació.
Les funcions de l’UCIOP, tal i com es recull a l’article 54 del Decret 415/2011, de 13 

de desembre, d’estructura de la funció policial de la Direcció General de la Policia són 
realitzar la instrucció i la tramitació de les diligències relacionades amb desordres pú-
blics derivats de mobilitzacions amb col·lectius, les activitats dels quals s’inclouen en les 
responsabilitats de la Comissaria General d’Informació; garantir l’obtenció de prova per 
a identificar les persones autores i la seva posterior detenció; investigar per determinar 
l’existència d’estructures organitzades i jerarquitzades de les persones integrants i assis-
tents a actes que derivin en desordres públics; i facilitar la coordinació amb el Ministeri 
Fiscal i la Judicatura en les matèries responsabilitat d’aquesta unitat.

En relació a la seva dotació pressupostària, aquesta unitat no disposa de cap parti-
da específica assignada, a l’igual que la resta de serveis del cos de Mossos d’Esquadra.

Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre les persones que 
disposen de telèfon mòbil en diverses comissaries dels Mossos 
d’Esquadra
314-03117/11 a 314-03203/11

RESPOSTA CONJUNTA DEL GOVERN

Reg. 24267 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-03117/11, conjuntament 
amb les números de tramitació 314-03118/11 a 314-03203/11, us trameto, en document 
annex, la informació facilitada per la Direcció General de la Policia.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
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.

Les persones que disposen de telèfon mòbil a les comissaries de la Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra són els caps i els sotscaps de les Àrees Bàsiques Policials 
i els caps de les unitats que en depenen.

A banda d’això, hi ha telèfons de contingència per cobrir determinats serveis o dis-
positius que puguin requerir la utilització d’un telèfon mòbil.

Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

N. de la r.: La resposta a la pregunta 314-03117/11 respon conjuntament, també, les 
preguntes següents: 314-03118/11, 314-03119/11, 314-03120/11, 314-03121/11, 314-
03122/11, 314-03123/11, 314-03124/11, 314-03125/11, 314-03126/11, 314-03127/11, 
314-03128/11, 314-03129/11, 314-03130/11, 314-03131/11, 314-03132/11, 314-03133/11, 
314-03134/11, 314-03135/11, 314-03136/11, 314-03137/11, 314-03138/11, 314-03139/11, 
314-03140/11, 314-03141/11, 314-03142/11, 314-03143/11, 314-03144/11, 314-03145/11, 
314-03146/11, 314-03147/11, 314-03148/11, 314-03149/11, 314-03150/11, 314-03151/11, 
314-03152/11, 314-03153/11, 314-03154/11, 314-03155/11, 314-03156/11, 314-03157/11, 
314-03158/11, 314-03159/11, 314-03160/11, 314-03161/11, 314-03162/11, 314-03163/11, 
314-03164/11, 314-03165/11, 314-03166/11, 314-03167/11, 314-03168/11, 314-03169/11, 
314-03170/11, 314-03171/11, 314-03172/11, 314-03173/11, 314-03174/11, 314-03175/11, 
314-03176/11, 314-03177/11, 314-03178/11, 314-03179/11, 314-03180/11, 314-03181/11, 
314-03182/11, 314-03183/11, 314-03184/11, 314-03185/11, 314-03186/11, 314-03187/11, 
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314-03188/11, 314-03189/11, 314-03190/11, 314-03191/11, 314-03192/11, 314-03193/11, 
314-03194/11, 314-03195/11, 314-03196/11, 314-03197/11, 314-03198/11, 314-03199/11, 
314-03200/11, 314-03201/11, 314-03202/11 i 314-03203/11.

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio de policies 
a l’àrea d’influència territorial de diverses comissaries dels Mossos 
d’Esquadra
314-03204/11 a 314-03290/11

RESPOSTA CONJUNTA DEL GOVERN

Reg. 24268 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-03204/11, conjuntament 
amb les números de tramitació 314-03205/11 a 314-03290/11, us trameto, en document 
annex, la informació facilitada per la Direcció General de la Policia.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
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.

S’adjunta, en document annex, la taula amb la ràtio de policies per mil habitants a 
l’àrea d’influència de cadascuna de les comissaries de la Policia de la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra, Àrees Bàsiques Policials i Comissaries de Districte.

La taula recull les dades de població de l’àrea d’influència de les comissaries, el 
nombre d’efectius del cos de Mossos d’Esquadra, el nombre d’efectius de Policia Local, 
Policia Municipal o Guàrdia Urbana, la suma dels efectius d’aquests cossos i la ràtio 
d’efectius per mil habitants.

El nombre d’habitants és un dels factors que es té en compte en la distribució d’efec-
tius. Les dades de població que s’han obtingut del portal IDESCAT fan referència a 
l’any 2015. Les dades d’efectius dels cossos de Policia Local, Policia Municipal o Guàr-
dia Urbana són de l’any 2014.

Finalment, assenyalar que s’han agrupat les dades corresponents a la Regió Policial 
Metropolitana Barcelona, que comprèn les deu Àrees Bàsiques Policials de la ciutat de 
Barcelona.

Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

N. de la r.: La resposta a la pregunta 314-03204/11 respon conjuntament, també, les 
preguntes següents: 314-03205/11, 314-03206/11, 314-03207/11, 314-03208/11, 314-
03209/11, 314-03210/11, 314-03211/11, 314-03212/11, 314-03213/11, 314-03214/11, 
314-03215/11, 314-03216/11, 314-03217/11, 314-03218/11, 314-03219/11, 314-03220/11, 
314-03221/11, 314-03222/11, 314-03223/11, 314-03224/11, 314-03225/11, 314-03226/11, 
314-03227/11, 314-03228/11, 314-03229/11, 314-03230/11, 314-03231/11, 314-03232/11, 
314-03233/11, 314-03234/11, 314-03235/11, 314-03236/11, 314-03237/11, 314-03238/11, 
314-03239/11, 314-03240/11, 314-03241/11, 314-03242/11, 314-03243/11, 314-03244/11, 
314-03245/11, 314-03246/11, 314-03247/11, 314-03248/11, 314-03249/11, 314-03250/11, 
314-03251/11, 314-03252/11, 314-03253/11, 314-03254/11, 314-03255/11, 314-03256/11, 
314-03257/11, 314-03258/11, 314-03259/11, 314-03260/11, 314-03261/11, 314-03262/11, 
314-03263/11, 314-03264/11, 314-03265/11, 314-03266/11, 314-03267/11, 314-03268/11, 
314-03269/11, 314-03270/11, 314-03271/11, 314-03272/11, 314-03273/11, 314-03274/11, 
314-03275/11, 314-03276/11, 314-03277/11, 314-03278/11, 314-03279/11, 314-03280/11, 
314-03281/11, 314-03282/11, 314-03283/11, 314-03284/11, 314-03285/11, 314-03286/11, 
314-03287/11, 314-03288/11, 314-03289/11 i 314-03290/11.
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Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre les armilles antibales de 
diverses comissaries dels Mossos d’Esquadra
314-03291/11 a 314-03377/11

RESPOSTA CONJUNTA DEL GOVERN

Reg. 24270 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-03291/11, conjuntament 
amb les números de tramitació 314-03292/11 a 314-03377/11, us trameto, en document 
annex, la informació facilitada per la Direcció General de la Policia.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
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.

Les dades sol·licitades es detallen en la taula següent: 

Comissaria Plantilla1 Lliurades2 %3

Ciutat Vella 261 238 91,19%

Eixample 257 242 94,16%

Sants - Montjuïc 173 159 91,91%

Les Corts 124 113 91,13%

Sarrià - Sant Gervasi 111 95 85,59%

Gràcia 105 96 91,43%

Horta - Guinardó 112 98 87,50%

Nou Barris 107 96 89,72%

Sant Andreu 117 106 90,60%

Sant Martí 190 168 88,42%

Arenys de Mar 90 70 77,78%

Pineda de Mar 89 80 89,89%

Badalona 201 183 91,04%

Sant Adrià 81 77 95,06%

Cerdanyola del Vallès 98 89 90,82%

Barberà del Vallès 52 46 88,46%

Montcada i Reixac 51 47 92,16%

Ripollet 48 41 85,42%

Granollers 208 193 92,79%

Sant Celoni 46 37 80,43%

Caldes de Montbui 44 39 88,64%

Mataró 140 126 90,00%

Mollet del Vallès 114 105 92,11%

Premià de Mar 119 92 77,31%

Rubí 99 91 91,92%

Sant Cugat del Vallès 69 60 86,96%

Sabadell 195 184 94,36%

Santa Perpètua de Mogoda 45 39 86,67%

Santa Coloma de Gramenet 125 116 92,80%

Terrassa 152 142 93,42%

Cornellà de Llobregat 112 102 91,07%

Esplugues de Llobregat 89 77 86,52%

Vilanova i la Geltrú 110 101 91,82%

Sitges 71 63 88,73%

Castelldefels 66 61 92,42%

Viladecans 59 55 93,22%
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Comissaria Plantilla1 Lliurades2 %3

L’Hospitalet de Llobregat 267 246 92,13%

Martorell 117 103 88,03%

El Prat de Llobregat 99 83 83,84%

Sant Boi de Llobregat 84 71 84,52%

Sant Vicenç dels Horts 66 57 86,36%

Vilafranca del Penedès 98 81 82,65%

Sant Sadurní d’Anoia 48 35 72,92%

Sant Feliu de Llobregat 86 74 86,05%

Figueres 137 129 94,16%

La Jonquera 24 22 91,67%

Roses 91 82 90,11%

La Bisbal d’Empordà 126 106 84,13%

Sant Feliu de Guíxols 102 87 85,29%

Olot 77 65 84,42%

Girona 205 178 86,83%

Banyoles 50 38 76,00%

Salt 33 29 87,88%

Ripoll 70 67 95,71%

Santa Coloma de Farners 122 105 86,07%

Blanes 127 105 82,68%

Balaguer 65 53 81,54%

Ponts 35 27 77,14%

Cervera 59 43 72,88%

Tàrrega 46 37 80,43%

Lleida 321 264 82,24%

Les Borges Blanques 45 35 77,78%

Mollerussa 48 42 87,50%

La Seu d’Urgell 53 44 83,02%

Puigcerdà 59 46 77,97%

Tremp 55 45 81,82%

Sort 34 32 94,12%

Vielha e Mijaran 48 35 72,92%

Pont de Suert 33 29 87,88%

Igualada 114 98 85,96%

Manresa 163 145 88,96%

Berga 74 61 82,43%

Vic 144 123 85,42%

Solsona 51 44 86,27%

Valls 88 71 80,68%

Montblanc 51 42 82,35%

Reus 175 149 85,14%

Cambrils 78 70 89,74%

Falset 46 39 84,78%

El Vendrell 144 129 89,58%

Tarragona 209 186 89,00%

Salou - Vila-seca 90 82 91,11%

Tortosa 101 85 84,16%

L’Ametlla de Mar 37 35 94,59%

Amposta 90 70 77,78%

Gandesa 49 40 81,63%

Móra d’Ebre 41 35 85,37%

Total 8.805 7.726 87,75%

1. Plantilla: agents de seguretat ciutadana i unitats d’investigació de les Àrees Bàsiques Policials segons ocu-
pació a data 2 de març de 2016.

2. Lliurades: armilles lliurades a dia 10 de març de 2016.

3. %: tant per cent de lliurament per comissaria.

Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia
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N. de la r.: La resposta a la pregunta 314-03291/11 respon conjuntament, també, les 
preguntes següents: 314-03292/11, 314-03293/11, 314-03294/11, 314-03295/11, 314-
03296/11, 314-03297/11, 314-03298/11, 314-03299/11, 314-03300/11, 314-03301/11, 
314-03302/11, 314-03303/11, 314-03304/11, 314-03305/11, 314-03306/11, 314-03307/11, 
314-03308/11, 314-03309/11, 314-03310/11, 314-03311/11, 314-03312/11, 314-03313/11, 
314-03314/11, 314-03315/11, 314-03316/11, 314-03317/11, 314-03318/11, 314-03319/11, 
314-03320/11, 314-03321/11, 314-03322/11, 314-03323/11, 314-03324/11, 314-03325/11, 
314-03326/11, 314-03327/11, 314-03328/11, 314-03329/11, 314-03330/11, 314-03331/11, 
314-03332/11, 314-03333/11, 314-03334/11, 314-03335/11, 314-03336/11, 314-03337/11, 
314-03338/11, 314-03339/11, 314-03340/11, 314-03341/11, 314-03342/11, 314-03343/11, 
314-03344/11, 314-03345/11, 314-03346/11, 314-03347/11, 314-03348/11, 314-03349/11, 
314-03350/11, 314-03351/11, 314-03352/11, 314-03353/11, 314-03354/11, 314-03355/11, 
314-03356/11, 314-03357/11, 314-03358/11, 314-03359/11, 314-03360/11, 314-03361/11, 
314-03362/11, 314-03363/11, 314-03364/11, 314-03365/11, 314-03366/11, 314-03367/11, 
314-03368/11, 314-03369/11, 314-03370/11, 314-03371/11, 314-03372/11, 314-03373/11, 
314-03374/11, 314-03375/11, 314-03376/11 i 314-03377/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés de cessió de les 
diverses fases d’urbanització del barri d’Espronceda, de Sabadell (Vallès 
Occidental)
314-03390/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24730 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-03390/11 i 314-
03391/11, atès que fan referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a informa-
cions estretament relacionades, fet que és objectivament constatable.

El conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajunta-
ment de Sabadell per a la cessió obligatòria de terrenys i la cessió de les obres d’urbanit-
zació del Grup d’habitatges d’Espronceda es va signar el 17 de febrer de 2014.

Les obres de rehabilitació de les fases I i II es van iniciar el 28 de març de 2014 i van 
finalitzar el 22 d’agost del mateix any. La cessió d’aquestes obres es va formalitzar el 
passat 15 de maig de 2015.

Pel que fa a les obres de la fase III es van iniciar el 28 de març de 2014 i van finalit-
zar el 16 de febrer de 2015. La cessió d’aquesta obra va ser rebuda per part de l’Ajunta-
ment de Sabadell el 20 de novembre de 2015.

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per al 
finiment del procés de cessió de les diverses fases d’urbanització del barri 
d’Espronceda, de Sabadell (Vallès Occidental)
314-03391/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24730 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03390/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les investigacions per la 
desaparició d’un jove barceloní al Brasil
314-03409/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24271 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-03409/11, us trameto, 
en document annex, la informació facilitada per la Direcció General de la Policia.

Barcelona, 25 d’abril de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
La denúncia per la desaparició del senyor Ferrara es va presentar a l’Àrea Bàsica Po-

licial Sant Martí el dia 15 de gener de 2016.
En tractar-se d’una investigació que succeeix fora de l’àmbit jurisdiccional de l’Estat 

Espanyol, les autoritats competents per realitzar la recerca i investigació de la desapari-
ció són les de Brasil.

En aquest cas es va fer pel canal oficial, a través d’Interpol, la comunicació amb la 
policia del Brasil, que ja tenia coneixement d’aquesta desaparició perquè s’havia inter-
posat en el mateix país una denúncia per aquests fets.

La persona desapareguda consta inscrita en el registre estatal de Persones Desapare-
gudes i Restes Humanes Sense Identificar (PDYRH) i consta el requeriment donat d’al-
ta a les bases de dades policials amb la màxima difusió.

Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’obrir noves 
delegacions a l’exterior
314-03431/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24696 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-03431/11 us informo del 
següent:

Les delegacions del Govern a l’exterior són una eina primordial per a l’impuls de les 
relacions bilaterals, multilaterals i amb xarxes de cooperació. En aquest sentit, el Go-
vern està treballant en el disseny d’una estratègia de desplegament de noves delegacions 
i de reforç de les que ja existeixen.

A aquests efectes, es preveu impulsar l’obertura d’aquelles delegacions que permetin 
les disponibilitats pressupostàries, en aquells països considerats clau d’acord amb crite-
ris de rellevància estratègica, intensitat de les relacions econòmiques bilaterals, presèn-
cia d’organismes internacionals, presència de diàspora catalana, presència a Catalunya 
de nouvinguts d’aquell país o impacte regional.

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions de la 
Delegació del Govern al Vaticà
314-03432/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24697 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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-
03432/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-03433/11 i 314-03434/11.

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

La Delegació del Govern a la Santa Seu té les mateixes funcions que la resta de de-
legacions del Govern a l’exterior i que estan detallades en la Llei d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea i en el Decret de creació 104/2015.

Aquest Decret i les seves funcions està en fase d’implementació.

Barcelona, 26 d’abril de 2016
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’emplaçament de la 
Delegació del Govern al Vaticà
314-03433/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24697 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03432/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retorn econòmic de la 
Delegació del Govern al Vaticà
314-03434/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24697 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03432/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’emplaçament i l’ús dels 
immobles que ha venut la Generalitat del 2008 ençà
314-03572/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24703 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-03572/11 fins a la 
314-03578/11, ambdues incloses, us informo del següent:

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

La relació d’immobles que ha venut la Generalitat des de 2008 fins a l’actualitat està 
disponible en el quadre annex.

Barcelona, 25 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 la superfície construïda 
dels immobles que ha venut la Generalitat del 2008 ençà
314-03573/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24703 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03572/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el preu de subhasta inicial 
dels immobles que ha venut la Generalitat del 2008 ençà
314-03574/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24703 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03572/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el preu de venda final dels 
immobles que ha venut la Generalitat del 2008 ençà
314-03575/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24703 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03572/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el preu de venda final per 
unitat de superfície dels immobles que ha venut la Generalitat del 2008 
ençà
314-03576/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24703 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03572/11.



BOPC 123
6 de maig de 2016

1.25.15. Preguntes per escrit 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos esperats i 
obtinguts dels immobles que ha venut la Generalitat del 2008 ençà
314-03577/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24703 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03572/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades dels 
compradors dels immobles que ha venut la Generalitat del 2008 ençà
314-03578/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24703 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03572/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’eliminació de purins
314-03634/11

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 24054 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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 314-03634/11 us informo del 
següent:

En relació a la primera pregunta, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació treballa per trobar alternatives al tancament de les plantes d’assecatge 
tèrmic de purins. En primer lloc, ha posat a disposició dels ramaders un ajut de 3.3 M€ 
perquè aquelles explotacions ramaderes porcines afectades pel tancament de les plantes 
instal·lin sistemes de gestió a les seves explotacions per tal de substituir la gestió realit-
zada a les plantes.

Per altra banda, el DARP treballa en buscar vies que permetin que les plantes tan-
cades es tornin a posar en marxa amb els canvis que siguin necessaris; tot i que, a hores 
d’ara, no s’ha trobat encara cap opció viable que permeti posar-les en marxa de forma 
immediata. En això no hi ajuda l’actual situació de política energètica impulsada per 
part de l’Estat Espanyol. Malgrat tot, però, es continua treballant per a trobar una sorti-
da que permeti valoritzar aquests actius.

Pel que fa a les tecnologies de tractament a les que es fa esment en la pregunta, el 
DARP dóna suport a totes aquelles tecnologies que permetin l’exportació i valorització 
de nutrients. En funció de les característiques de cada granja o grup de granges, la solu-
ció de gestió és diferent i els costos als què s’arriba també. Per això, el DARP impulsa 
totes aquelles opcions tecnològicament viables i econòmicament sostenibles que perme-
tin una correcta gestió. Això es fa a través de mesures de transferència tecnològica (mit-
jançant l’Oficina de fertilització i gestió de les dejeccions ramaderes) o demostratives (a 
través del Projecte Life+ «Granges del futur»), així com el recolzament tecnològic als 
centres de tecnologies catalans.

En relació a la segona pregunta, en el darrers anys, el DARP ha establert contactes 
molt valuosos amb empreses i institucions de diversos països que treballen en la gestió i 
tractament de dejeccions ramaderes. A hores d’ara, es segueix treballant amb elles, es-
pecialment amb les que aposten pels avenços tecnològics.

I pel que fa a la tercera pregunta, parlar de canvi de model del sector pot resultar 
confós. El que volem és una millora de la gestió de les dejeccions ramaderes i en par-
ticular de la gestió dels purins porcins. La importància econòmica i social de la rama-
deria a Catalunya, i en particular de sectors com el del porcí, reclamen de l’administra-
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ció i del propi sector un consens en canviar allò que esdevé necessari canviar però de 
forma que el sistema en el seu conjunt continuï essent competitiu i fort en els mercats.

Per tant, defensem un canvi en aquesta gestió que ha de passar per la necessitat 
d’utilitzar la tecnologia més adequada, tant pel que fa a l’aplicació com pel que fa als 
tractaments previs o finalistes que, de passada, poden representar un estalvi energètic.

Com s’ha comentat anteriorment, les experiències de camp desenvolupades des de 
l’Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes, en el marc del Pla per 
a la millora de la fertilització agrària a Osona o en el marc del projecte Life+ «Futur 
Agrari», ofereixen gran quantitat i qualitat d’informació al sector per avançar en l’ob-
jectiu final d’una millora generalitzada de gestió de les dejeccions ramaderes.

El model de gestió actual requereix de la renovació d’aspectes del maneig de l’ex-
plotació que comencen a peu de granja. Aspectes com l’aplicació de les dejeccions al 
sòl com a fertilitzant, passant per la millora de la logística del transport (quan calgui) o 
la implantació de sistemes de tractament que faciliten la gestió, sigui de forma comple-
mentària o total.

Cal tenir molt clar però, que no totes les explotacions necessiten la mateixa estratè-
gia de millora ni tenen el mateix punt de partida. Dins de cada explotació ramadera es 
pot innovar en molts sentits: des de la gestió de l’aigua (amb l’optimització dels abeura-
dors que s’utilitzen), l’adequació de l’alimentació (amb canvis en les dietes que poden 
suposar reduir molt significativament l’excreció de nitrogen i fòsfor) o l’adequació dels 
sistemes de tractament adaptats a cada realitat (valoritzant les dejeccions i facilitant-ne 
la gestió posterior).

L’èxit d’aquest enfocament passa per contemplar els aspectes econòmics i per tant, 
la internalització dels costos en l’activitat productiva. En el cas de l’agricultura, les lí-
nies bàsiques de treball passen per racionalitzar les pràctiques de fertilització elaborant 
plans de fertilització en funció de les necessitats d’adobatge del cultiu i de la zona, amb 
el suport tecnològic escaient que ja es ve desenvolupant en els darrers anys com són l’ús 
de conductímetres, cabalímetres, aplicadors de mànegues, etc.

Barcelona, 20 d’abril de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’aplicació del 
Codi de consum de Catalunya
310-00055/11

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S

Reg. 25616 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.05.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple que tindrà lloc els 
dies 4 i 5 de maig de 2016.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’aplicació del Codi de Consum de Catalunya.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política de 
personal del Departament d’Interior
310-00056/11

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S

Reg. 25617 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.05.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple que tindrà lloc els 
dies 4 i 5 de maig de 2016.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la política de personal del Departament d’Interior.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la implantació de 
la formació professional bàsica
310-00057/11

ANUNCI: JOSEP ENRIC MILLO I ROCHER, DEL GP PPC

Reg. 25622 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.05.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Par-
lament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Sobre la implantació de la formació professional bàsica a Catalunya.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el risc de 
desprestigi de determinats organismes i institucions
310-00058/11

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC

Reg. 25674 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.05.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb el risc de desprestigi de deter-

minats organismes i institucions?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el dret subjectiu 
a uns ingressos mínims garantits
310-00059/11

ANUNCI: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP

Reg. 25677 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.05.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el dret subjectiu a ingressos mínims garantits.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el balanç de la 
fira Alimentaria
310-00060/11

ANUNCI: MARTA ROVIRA I VERGÉS, DEL GP JS

Reg. 25688 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.05.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí del Grup Par-

lamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 161 del Regla-
ment del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quin és l’impacte i balanç que fa el Govern, en general, i el Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en concret, sobre la Fira Alimentària 2016?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la resposta al 
recurs del Govern de l’Estat contra la Llei 24/2015, de mesures urgents per 
a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
310-00061/11

ANUNCI: MARTA ROVIRA I VERGÉS, DEL GP JS

Reg. 25689 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.05.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí del Grup Par-

lamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 161 del Regla-
ment del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Davant els recents i continus atacs de l’Estat amb recursos i suspensions de lleis 

catalanes, quina resposta preveu efectuar el Govern de la Generalitat, i d’una manera 
especial, davant del recurs i la suspensió, per part del Govern de l’Estat, dels preceptes 
de la Llei 24/2015 que fan referència a Habitatge?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el desplegament 
de la Llei 10/2015, de formació i qualificació professionals
310-00062/11

ANUNCI: MARTA ROVIRA I VERGÉS, DEL GP JS

Reg. 25690 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.05.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí del Grup Par-

lamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 161 del Regla-
ment del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines mesures està prenent el Govern en relació al desplegament de la llei de for-

mació i qualificació professionals?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les presons i el 
règim especial de tancament
310-00063/11

ANUNCI: MIREIA BOYA E BUSQUET, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL GP CUP-CC

Reg. 25691 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.05.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Benet Salellas i Vilar, diputat del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que 
estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la 
pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Sobre presons i el règim especial de tancament.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Benet Salellas i Vilar, diputat GP CUP-CC 

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política
317-00038/11

ANUNCI: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 24382 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.05.2016

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, formula la pregunta se-
güent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el Molt Honorable President de la Generalitat de la situació po-

lítica a Catalunya?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política i social
317-00039/11

ANUNCI: MIREIA BOYA E BUSQUET, DEL GP CUP-CC

Reg. 25463 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.05.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-

tat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament 
del Parlament, formula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li 
sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’opinió del president de la Generalitat de Catalunya sobre la situació po-

lítica i social de Catalunya?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política
317-00040/11

ANUNCI: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL GP PPC

Reg. 25621 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.05.2016

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, president del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, formula 
la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Què opina el Molt Honorable President de la Generalitat de l’actual situació polí-

tica a Catalunya?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Xavier García Albiol, president GP PPC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política
317-00041/11

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC

Reg. 25675 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.05.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, formula la pregunta següent al 
president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Molt Honorable President de la Generalitat en relació 

amb la situació política actual?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació política
317-00042/11

ANUNCI: JOSEP LLUÍS FRANCO RABELL, DEL GP CSP

Reg. 25676 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.05.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Lluís Franco Rabell, president del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, formula la 
pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en 
el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’opinió del president de la Generalitat en relació a l’actual situació política?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Josep Lluís Franco Rabell, president GP CSP
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple 
sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00043/11

ANUNCI: JORDI TURULL I NEGRE, DEL GP JS

Reg. 25687 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 02.05.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el 

que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, formula la pregunta següent al 
president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en relació als darrers esdeveni-

ments de l’actualitat política?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2016
Jordi Turull i Negre, president GP JS

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’òrgan que 
va aprovar el pla d’ajustament per a sol·licitar l’adhesió als mecanismes 
extraordinaris de finançament per a les comunitats autònomes
311-00137/11

ANUNCI: JOSEP ENRIC MILLO I ROCHER, DEL GP PPC

Reg. 18074 / Admissió a tràmit: Mesa de la comissió d’Economia i Hisenda, 04.05.2016

A la Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin òrgan del Govern va aprovar el pla d’ajustament necessari per tal de sol·li-

citar l’adhesió als mecanismes extraordinaris de finançament de l’exercici 2016 que el 
Govern d’Espanya posa a disposició de les comunitats autònomes?

Palau del Parlament, 31 de març de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data en què 
es va aprovar el pla d’ajustament per a sol·licitar l’adhesió als mecanismes 
extraordinaris de finançament per a les comunitats autònomes
311-00138/11

ANUNCI: JOSEP ENRIC MILLO I ROCHER, DEL GP PPC

Reg. 18075 / Admissió a tràmit: Mesa de la comissió d’Economia i Hisenda, 04.05.2016

A la Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– En quina data es va aprovar el pla d’ajustament necessari per tal de sol·licitar l’ad-
hesió als mecanismes extraordinaris de finançament de l’exercici 2016 que el Govern 
d’Espanya posa a disposició de les comunitats autònomes?

Palau del Parlament, 31 de març de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data en 
què es va enviar al Ministeri d’Hisenda el pla d’ajustament per a sol·licitar 
l’adhesió als mecanismes extraordinaris de finançament per a les 
comunitats autònomes
311-00139/11

ANUNCI: JOSEP ENRIC MILLO I ROCHER, DEL GP PPC

Reg. 18076 / Admissió a tràmit: Mesa de la comissió d’Economia i Hisenda, 04.05.2016

A la Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En quina data es va enviar al Ministeri d’Hisenda el pla d’ajustament necessari 

per tal de sol·licitar l’adhesió als mecanismes extraordinaris de finançament de l’exercici 
2016 que el Govern d’Espanya posa a disposició de les comunitats autònomes?

Palau del Parlament, 31 de març de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
contingut del pla d’ajustament per a sol·licitar l’adhesió als mecanismes 
extraordinaris de finançament per a les comunitats autònomes
311-00140/11

ANUNCI: JOSEP ENRIC MILLO I ROCHER, DEL GP PPC

Reg. 18077 / Admissió a tràmit: Mesa de la comissió d’Economia i Hisenda, 04.05.2016

A la Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el contingut del pla d’ajustament necessari per tal de sol·licitar l’adhesió 

als mecanismes extraordinaris de finançament de l’exercici 2016 que el Govern d’Espa-
nya posa a disposició de les comunitats autònomes?

Palau del Parlament, 31 de març de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les previsions 
d’ingressos i despeses que inclou el pla d’ajustament pressupostari de la 
Generalitat
311-00141/11

ANUNCI: JOSEP ENRIC MILLO I ROCHER, DEL GP PPC

Reg. 18078 / Admissió a tràmit: Mesa de la comissió d’Economia i Hisenda, 04.05.2016

A la Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines previsions, en relació als ingressos i les despeses, inclou el pla d’ajusta-

ment pressupostari per tal de garantir un dèficit de la Generalitat del 0,3% del PIB?

Palau del Parlament, 31 de març de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment 
del projecte de desenvolupament dels regadius per part de l’empresa 
Aigües del Segarra Garrigues
311-00163/11

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP C’S

Reg. 24384 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació, 04.05.2016

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El canal Segarra-Garrigues és la infraestructura hidràulica que permetrà regar unes 

70.000 ha a les comarques de Les Garrigues, La Noguera, El Pla d’Urgell, El Segrià i 
La Segarra.

La construcció del canal i instal·lacions principals ja estan executades pràcticament 
al 100 % per part del Govern d’Espanya, el desenvolupament de la xarxa secundària està 
en mans de la Generalitat de Catalunya a través de l’empresa Aigües del Segarra-Garri-
gues SA (ASG).

Tot i les campanyes de promoció prèvia iniciades per ASG en col·laboració amb la 
Comunitat de Regants del Segarra-Garrigues, la nova incorporació de regants no és la 
desitjada.

– Quin és l’estat de compliment del projecte de desenvolupament dels regadius per 
part de l’empresa AGS tant pel que fa a la inversió executada com del percentatge de su-
perfície de nous regadius aconseguits?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2016
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge 
de la superfície prevista de regadiu que es podrà regar en acabar el 
projecte del canal Segarra-Garrigues
311-00164/11

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP C’S

Reg. 24385 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació, 04.05.2016

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El canal Segarra-Garrigues és la infraestructura hidràulica que permetrà regar unes 

70.000 ha a les comarques de Les Garrigues, La Noguera, El Pla d’Urgell, El Segrià i 
La Segarra.

La construcció del canal i instal·lacions principals ja estan executades pràcticament 
al 100 % per part del Govern d’Espanya, el desenvolupament de la xarxa secundària està 
en mans de la Generalitat de Catalunya a través de l’empresa Aigües del Segarra-Garri-
gues SA (ASG).

Tot i les campanyes de promoció prèvia iniciades per ASG en col·laboració amb la 
Comunitat de Regants del Segarra-Garrigues, la nova incorporació de regants no és la 
desitjada.

– Quin percentatge de la superfície originalment prevista per a transformar en re-
gadiu s’haurà aconseguit regar quan s’hagi produït el 100% de la inversió del projecte?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2016
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els treballs i 
les accions de l’empresa Aigües del Segarra Garrigues en el projecte del 
canal els darrers anys
311-00165/11

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP C’S

Reg. 24386 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació, 04.05.2016

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El canal Segarra-Garrigues és la infraestructura hidràulica que permetrà regar unes 

70.000 ha a les comarques de Les Garrigues, La Noguera, El Pla d’Urgell, El Segrià i 
La Segarra.

La construcció del canal i instal·lacions principals ja estan executades pràcticament 
al 100 % per part del Govern d’Espanya, el desenvolupament de la xarxa secundària està 
en mans de la Generalitat de Catalunya a través de l’empresa Aigües del Segarra-Garri-
gues SA (ASG).

Tot i les campanyes de promoció prèvia iniciades per ASG en col·laboració amb la 
Comunitat de Regants del Segarra-Garrigues, la nova incorporació de regants no és la 
desitjada.
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– Quins han estat els treballs i accions realitzats anualment per l’empresa ASG dels 
darrers exercicis?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2016
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la repercussió 
pressupostària dels treballs i les accions de l’empresa Aigües del Segarra 
Garrigues en el projecte del canal
311-00166/11

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP C’S

Reg. 24387 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació, 04.05.2016

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El canal Segarra-Garrigues és la infraestructura hidràulica que permetrà regar unes 

70.000 ha a les comarques de Les Garrigues, La Noguera, El Pla d’Urgell, El Segrià i 
La Segarra.

La construcció del canal i instal·lacions principals ja estan executades pràcticament 
al 100 % per part del Govern d’Espanya, el desenvolupament de la xarxa secundària està 
en mans de la Generalitat de Catalunya a través de l’empresa Aigües del Segarra-Garri-
gues SA (ASG).

Tot i les campanyes de promoció prèvia iniciades per ASG en col·laboració amb la 
Comunitat de Regants del Segarra-Garrigues, la nova incorporació de regants no és la 
desitjada.

– Quina repercussió han tingut aquests treballs i accions a nivell pressupostari de 
l’empresa ASG?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2016
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el control de 
l’activitat econòmica i executiva de la concessió de les obres del canal 
Segarra-Garrigues
311-00167/11

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP C’S

Reg. 24388 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació, 04.05.2016

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El canal Segarra-Garrigues és la infraestructura hidràulica que permetrà regar unes 

70.000 ha a les comarques de Les Garrigues, La Noguera, El Pla d’Urgell, El Segrià i 
La Segarra.

La construcció del canal i instal·lacions principals ja estan executades pràcticament 
al 100 % per part del Govern d’Espanya, el desenvolupament de la xarxa secundària està 
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en mans de la Generalitat de Catalunya a través de l’empresa Aigües del Segarra-Garri-
gues SA (ASG).

Tot i les campanyes de promoció prèvia iniciades per ASG en col·laboració amb la 
Comunitat de Regants del Segarra-Garrigues, la nova incorporació de regants no és la 
desitjada.

– El Govern de la Generalitat disposa de les eines de control de l’activitat econòmica 
i executiva de la concessió de les obres del sistema Segarra-Garrigues?

– Quines i amb quins resultats?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2016
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
incorporació de regants al canal Segarra-Garrigues
311-00168/11

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP C’S

Reg. 24389 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació, 04.05.2016

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El canal Segarra-Garrigues és la infraestructura hidràulica que permetrà regar unes 

70.000 ha a les comarques de Les Garrigues, La Noguera, El Pla d’Urgell, El Segrià i 
La Segarra.

La construcció del canal i instal·lacions principals ja estan executades pràcticament 
al 100 % per part del Govern d’Espanya, el desenvolupament de la xarxa secundària està 
en mans de la Generalitat de Catalunya a través de l’empresa Aigües del Segarra-Garri-
gues SA (ASG).

Tot i les campanyes de promoció prèvia iniciades per ASG en col·laboració amb la 
Comunitat de Regants del Segarra-Garrigues, la nova incorporació de regants no és la 
desitjada.

– Es pot donar la circumstància que hi hagin productors que es vulguin adherir com 
a regants i no ho han aconseguit? S’han produït situacions d’aquests tipus?

– En cas afirmatiu, quines han estat les raons per a no desenvolupar una transforma-
ció en regadiu desitjada pel propietari?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2016
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’efecte 
socioeconòmic dels nous regadius del canal Segarra-Garrigues en les 
poblacions afectades
311-00169/11

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP C’S

Reg. 24390 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació, 04.05.2016

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El canal Segarra-Garrigues és la infraestructura hidràulica que permetrà regar unes 

70.000 ha a les comarques de Les Garrigues, La Noguera, El Pla d’Urgell, El Segrià i 
La Segarra.

La construcció del canal i instal·lacions principals ja estan executades pràcticament 
al 100 % per part del Govern d’Espanya, el desenvolupament de la xarxa secundària està 
en mans de la Generalitat de Catalunya a través de l’empresa Aigües del Segarra-Garri-
gues SA (ASG).

Tot i les campanyes de promoció prèvia iniciades per ASG en col·laboració amb la 
Comunitat de Regants del Segarra-Garrigues, la nova incorporació de regants no és la 
desitjada.

– Quin efecte socioeconòmic han tingut els nous regadius a les poblacions afectades 
respecte a poblacions on no s’han incorporat nous regadius?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2016
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la divulgació 
de la planificació i la implantació del sistema de regadiu del canal Segarra-
Garrigues
311-00170/11

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP C’S

Reg. 24391 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació, 04.05.2016

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El canal Segarra-Garrigues és la infraestructura hidràulica que permetrà regar unes 

70.000 ha a les comarques de Les Garrigues, La Noguera, El Pla d’Urgell, El Segrià i 
La Segarra.

La construcció del canal i instal·lacions principals ja estan executades pràcticament 
al 100 % per part del Govern d’Espanya, el desenvolupament de la xarxa secundària està 
en mans de la Generalitat de Catalunya a través de l’empresa Aigües del Segarra-Garri-
gues SA (ASG).

Tot i les campanyes de promoció prèvia iniciades per ASG en col·laboració amb la 
Comunitat de Regants del Segarra-Garrigues, la nova incorporació de regants no és la 
desitjada.

– S’ha establert un pla de divulgació sobre les actuacions de planificació i implanta-
ció del sistema Segarra-Garrigues per tal de mantenir correctament informada la pobla-
ció i crear una opinió més favorable a l’acceptació de les accions de desenvolupament?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2016
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP C’s

Fascicle quart
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les previsions 
amb relació al sistema de regadiu del canal Segarra-Garrigues
311-00171/11

ANUNCI: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP C’S

Reg. 24392 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació, 04.05.2016

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El canal Segarra-Garrigues és la infraestructura hidràulica que permetrà regar unes 

70.000 ha a les comarques de Les Garrigues, La Noguera, El Pla d’Urgell, El Segrià i 
La Segarra.

La construcció del canal i instal·lacions principals ja estan executades pràcticament 
al 100 % per part del Govern d’Espanya, el desenvolupament de la xarxa secundària està 
en mans de la Generalitat de Catalunya a través de l’empresa Aigües del Segarra-Garri-
gues SA (ASG).

Tot i les campanyes de promoció prèvia iniciades per ASG en col·laboració amb la 
Comunitat de Regants del Segarra-Garrigues, la nova incorporació de regants no és la 
desitjada.

– Quina és la previsió a curt, mig i llarg termini del sistema Segarra-Garrigues? 
(Actuacions previstes, calendari d’inversions, gestió i dinamització de la incorporació 
de nous regants i de superfície regable, etc.)

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2016
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol 
d’inspecció dels centres per a la gent gran
311-00172/11

ANUNCI: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP C’S

Reg. 24412 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.04.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a las inspecciones de los centros de tercera edad,
– ¿Existe un protocolo para la inspección de los centros de tercera edad?

Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2016
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla 
d’actuació per a la inspecció de residències per a la gent gran
311-00173/11

ANUNCI: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP C’S

Reg. 24413 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.04.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a las inspecciones de los centros de tercera edad,
– ¿Existe un plan de actuación para la inspección de residencias de tercera edad?

Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2016
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el model de 
resolució per a l’avaluació de la inspecció de residències per a la gent gran
311-00174/11

ANUNCI: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP C’S

Reg. 24414 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.04.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a las inspecciones de los centros de tercera edad,
– ¿Qué modelo existe de resolución para la evaluación de la inspección?

Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2016
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el període per 
a resoldre les incidències detectades en la inspecció de residències per a 
la gent gran
311-00175/11

ANUNCI: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP C’S

Reg. 24415 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.04.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a las inspecciones de los centros de tercera edad,
– ¿Qué período para resolver las incidencias detectadas en la inspección?

Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2016
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el tràmit 
d’audiència que es dóna a les residències per a la gent gran per a 
presentar les incidències resoltes
311-00176/11

ANUNCI: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP C’S

Reg. 24416 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.04.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a las inspecciones de los centros de tercera edad,
– ¿Qué trámite de audiencia se les da a las residencias de 3a edad para presentar las 

incidencias resueltas?

Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2016
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
incidències detectades en les inspeccions de centres per a la gent gran
311-00177/11

ANUNCI: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP C’S

Reg. 24417 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.04.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a las inspecciones de los centros de tercera edad,
– ¿Cuántas incidencias se han detectado en inspecciones de 3a edad?

Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2016
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres 
per a la gent gran en què les inspeccions han detectat incidències
311-00178/11

ANUNCI: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP C’S

Reg. 24418 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.04.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a las inspecciones de los centros de tercera edad,
– ¿En cuántos centros se han detectado incidencias? (Desglosado por provincias)

Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2016
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
incidències resoltes favorablement en els centres per a la gent gran del 
2014 ençà
311-00179/11

ANUNCI: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP C’S

Reg. 24419 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.04.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a las inspecciones de los centros de tercera edad,
– ¿Cuántas incidencias se han resuelto favorablemente de todas las acaecidas desde 

el 1 de enero de 2014?

Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2016
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
incidències resoltes desfavorablement en els centres per a la gent gran del 
2014 ençà
311-00180/11

ANUNCI: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP C’S

Reg. 24420 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.04.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a las inspecciones de los centros de tercera edad,
– ¿Cuántas se han resuelto desfavorablemente de todas las acaecidas desde el 1 de 

enero de 2014?

Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2016
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre 
d’inspeccions de residències públiques per a la gent gran
311-00181/11

ANUNCI: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP C’S

Reg. 24421 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.04.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a las inspecciones de los centros de tercera edad,
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– ¿Cuántas inspecciones se han realizado de residencias de tercera edad de titulari-
dad pública desde enero de 2014 a 22 de abril de 2016? 

Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2016
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre 
d’inspeccions de residències concertades per a la gent gran
311-00182/11

ANUNCI: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP C’S

Reg. 24422 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 28.04.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a las inspecciones de los centros de tercera edad,
– ¿Cuántas inspecciones se han realizado de residencias de tercera edad de titulari-

dad concertada desde enero de 2014 a 22 de abril de 2016?

Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2016
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP C’s

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de 
l’obligació en el sector de l’hostaleria i la restauració de posar a disposició 
del consumidor envasos d’oli d’oliva etiquetats i no reutilitzables
314-04494/11

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP C’S

Reg. 23930 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Al llarg del territori el paisatge mediterrani està farcit de camps d’ametllers, vinyers 

i oliveres. Des dels terrenys més abruptes als més planers l’olivera ocupa des de sempre 
un espai físic, cultural i social. A més a Catalunya comptem amb una producció d’oli 
d’oliva de qualitat reconeguda gràcies a que els nostres productors van buscar una mar-
ca distintiva.

Al 1975 es va crear la Denominació d’Origen d’Oli d’Oliva Verge Extra Les Garri-
gues, pionera a tota Espanya, model que van seguir altres zones productives a Andalusia 
i fins arribar al mapa actual de Denominacions d’Origen Protegida (DOP) Oli Les Gar-
rigues, Oli de Siurana, Oli Terra Alta, Oli del Baix Ebre-Montsià i Oli de l’Empordà.

El fet és que un oli amb Denominació d’Origen Protegida arriba al consumidor amb 
total garantia d’origen, màxima qualitat i control certificats per un Consell Regulador. 
Un producte que ha superat uns rigorosos controls de producció i elaboració, que ga-
ranteixen pràctiques agrícoles correctes i respectuoses amb el medi ambient, l’ús escru-
polós d’olives d’unes determinades varietats i un producte homogeni que el mercat pot 
reconèixer i valorar.
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Amb la clara intenció de reforçar la competitivitat de l’oli d’oliva, al 2013 es va pu-
blicar el Reial Decret 895/2013 on s’estableixen determinades mesures de comercialit-
zació en el sector dels olis d’oliva i de pinyolada, concretament: 

«En els establiments del sector de l’hostaleria i la restauració i en els serveis de cà-
tering, els olis s’han de posar a disposició del consumidor final en envasos etiquetats i 
proveïts d’un sistema d’obertura que perdi la seva integritat després de la primera utilit-
zació.

Els envasos que per la seva capacitat es puguin posar a disposició dels consumidors 
finals més d’una vegada han de disposar a més d’un sistema de protecció que n’impe-
deixi la reutilització una vegada esgotat el contingut original»

– Quins controls s’estan efectuant per part de la Generalitat per tal de fer complir la 
llei 895/2013 en relació a la prohibició de posar a disposició del consumidor final en-
vasos etiquetats i amb un sistema que impedeixi la reutilització en el sector de l’hosta-
leria, la restauració i els serveis de càtering?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2016 
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autoritat que controla 
l’obligació en el sector de l’hostaleria i la restauració de posar a disposició 
del consumidor envasos d’oli d’oliva etiquetats i no reutilitzables
314-04495/11

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP C’S

Reg. 23931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Al llarg del territori el paisatge mediterrani està farcit de camps d’ametllers, vinyers 

i oliveres. Des dels terrenys més abruptes als més planers l’olivera ocupa des de sempre 
un espai físic, cultural i social. A més A Catalunya comptem amb una producció d’oli 
d’oliva de qualitat reconeguda gràcies a que els nostres productors van buscar una mar-
ca distintiva.

Al 1975 es va crear la Denominació d’Origen d’Oli d’Oliva Verge Extra Les Garri-
gues, pionera a tota Espanya, model que van seguir altres zones productives a Andalusia 
i fins arribar al mapa actual de Denominacions d’Origen Protegida (DOP) Oli Les Gar-
rigues, Oli de Siurana, Oli Terra Alta, Oli del Baix Ebre-Montsià i Oli de l’Empordà.

El fet és que un oli amb Denominació d’Origen Protegida arriba al consumidor amb 
total garantia d’origen, màxima qualitat i control certificats per un Consell Regulador. 
Un producte que ha superat uns rigorosos controls de producció i elaboració, que ga-
ranteixen pràctiques agrícoles correctes i respectuoses amb el medi ambient, l’ús escru-
polós d’olives d’unes determinades varietats i un producte homogeni que el mercat pot 
reconèixer i valorar.

Amb la clara intenció de reforçar la competitivitat de l’oli d’oliva, al 2013 es va pu-
blicar el Reial Decret 895/2013 on s’estableixen determinades mesures de comercialit-
zació en el sector dels olis d’oliva i de pinyolada, concretament: 

«En els establiments del sector de l’hostaleria i la restauració i en els serveis de cà-
tering, els olis s’han de posar a disposició del consumidor final en envasos etiquetats i pro-
veïts d’un sistema d’obertura que perdi la seva integritat després de la primera utilització.

Els envasos que per la seva capacitat es puguin posar a disposició dels consumidors 
finals més d’una vegada han de disposar a més d’un sistema de protecció que n’impe-
deixi la reutilització una vegada esgotat el contingut original»

– Quina autoritat porta a terme els controls que s’estan efectuant per part de la Ge-
neralitat per tal de fer complir la llei 895/2013 en relació a la prohibició de posar a dis-
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posició del consumidor final envasos etiquetats i amb un sistema que impedeixi la reuti-
lització en el sector de l’hostaleria, la restauració i els serveis de càtering?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2016 
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes 
divulgatives de les denominacions d’origen protegides d’oli d’oliva verge 
extra el 2015
314-04496/11

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP C’S

Reg. 23932 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Al llarg del territori el paisatge mediterrani està farcit de camps d’ametllers, vinyers 

i oliveres. Des dels terrenys més abruptes als més planers l’olivera ocupa des de sempre 
un espai físic, cultural i social. A més A Catalunya comptem amb una producció d’oli 
d’oliva de qualitat reconeguda gràcies a que els nostres productors van buscar una mar-
ca distintiva.

Al 1975 es va crear la Denominació d’Origen d’Oli d’Oliva Verge Extra Les Garri-
gues, pionera a tota Espanya, model que van seguir altres zones productives a Andalusia 
i fins arribar al mapa actual de Denominacions d’Origen Protegida (DOP) Oli Les Gar-
rigues, Oli de Siurana, Oli Terra Alta, Oli del Baix Ebre-Montsià i Oli de l’Empordà.

El fet és que un oli amb Denominació d’Origen Protegida arriba al consumidor amb 
total garantia d’origen, màxima qualitat i control certificats per un Consell Regulador. 
Un producte que ha superat uns rigorosos controls de producció i elaboració, que ga-
ranteixen pràctiques agrícoles correctes i respectuoses amb el medi ambient, l’ús escru-
polós d’olives d’unes determinades varietats i un producte homogeni que el mercat pot 
reconèixer i valorar.

Amb la clara intenció de reforçar la competitivitat de l’oli d’oliva, al 2013 es va pu-
blicar el Reial Decret 895/2013 on s’estableixen determinades mesures de comercialit-
zació en el sector dels olis d’oliva i de pinyolada, concretament: 

«En els establiments del sector de l’hostaleria i la restauració i en els serveis de cà-
tering, els olis s’han de posar a disposició del consumidor final en envasos etiquetats i pro-
veïts d’un sistema d’obertura que perdi la seva integritat després de la primera utilització.

Els envasos que per la seva capacitat es puguin posar a disposició dels consumidors 
finals més d’una vegada han de disposar a més d’un sistema de protecció que n’impe-
deixi la reutilització una vegada esgotat el contingut original»

– Quines campanyes divulgatives de les Denominacions d’Origen Protegides d’Oli 
d’Oliva Verge Extra s’han portat a terme per part de la Generalitat durant el 2015 i amb 
quins pressupostos?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2016 
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a 
promoure l’oli d’oliva del 2014 ençà
314-04497/11

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP C’S

Reg. 23933 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Al llarg del territori el paisatge mediterrani està farcit de camps d’ametllers, vinyers 

i oliveres. Des dels terrenys més abruptes als més planers l’olivera ocupa des de sempre 
un espai físic, cultural i social. A més A Catalunya comptem amb una producció d’oli 
d’oliva de qualitat reconeguda gràcies a que els nostres productors van buscar una mar-
ca distintiva.

Al 1975 es va crear la Denominació d’Origen d’Oli d’Oliva Verge Extra Les Garri-
gues, pionera a tota Espanya, model que van seguir altres zones productives a Andalusia 
i fins arribar al mapa actual de Denominacions d’Origen Protegida (DOP) Oli Les Gar-
rigues, Oli de Siurana, Oli Terra Alta, Oli del Baix Ebre-Montsià i Oli de l’Empordà.

El fet és que un oli amb Denominació d’Origen Protegida arriba al consumidor amb 
total garantia d’origen, màxima qualitat i control certificats per un Consell Regulador. 
Un producte que ha superat uns rigorosos controls de producció i elaboració, que ga-
ranteixen pràctiques agrícoles correctes i respectuoses amb el medi ambient, l’ús escru-
polós d’olives d’unes determinades varietats i un producte homogeni que el mercat pot 
reconèixer i valorar.

Amb la clara intenció de reforçar la competitivitat de l’oli d’oliva, al 2013 es va pu-
blicar el Reial Decret 895/2013 on s’estableixen determinades mesures de comercialit-
zació en el sector dels olis d’oliva i de pinyolada, concretament: 

«En els establiments del sector de l’hostaleria i la restauració i en els serveis de cà-
tering, els olis s’han de posar a disposició del consumidor final en envasos etiquetats i pro-
veïts d’un sistema d’obertura que perdi la seva integritat després de la primera utilització.

Els envasos que per la seva capacitat es puguin posar a disposició dels consumidors 
finals més d’una vegada han de disposar a més d’un sistema de protecció que n’impe-
deixi la reutilització una vegada esgotat el contingut original»

– Quins recursos pressupostaris s’han destinat anualment els darrers 2 anys i quin 
pressupost està previst per al 2016?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2016 
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport a les fires 
sectorials d’oli
314-04498/11

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP C’S

Reg. 23934 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Al llarg del territori el paisatge mediterrani està farcit de camps d’ametllers, vinyers 

i oliveres. Des dels terrenys més abruptes als més planers l’olivera ocupa des de sempre 
un espai físic, cultural i social. A més A Catalunya comptem amb una producció d’oli 
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d’oliva de qualitat reconeguda gràcies a que els nostres productors van buscar una mar-
ca distintiva.

Al 1975 es va crear la Denominació d’Origen d’Oli d’Oliva Verge Extra Les Garri-
gues, pionera a tota Espanya, model que van seguir altres zones productives a Andalusia 
i fins arribar al mapa actual de Denominacions d’Origen Protegida (DOP) Oli Les Gar-
rigues, Oli de Siurana, Oli Terra Alta, Oli del Baix Ebre-Montsià i Oli de l’Empordà.

El fet és que un oli amb Denominació d’Origen Protegida arriba al consumidor amb 
total garantia d’origen, màxima qualitat i control certificats per un Consell Regulador. 
Un producte que ha superat uns rigorosos controls de producció i elaboració, que ga-
ranteixen pràctiques agrícoles correctes i respectuoses amb el medi ambient, l’ús escru-
polós d’olives d’unes determinades varietats i un producte homogeni que el mercat pot 
reconèixer i valorar.

Amb la clara intenció de reforçar la competitivitat de l’oli d’oliva, al 2013 es va pu-
blicar el Reial Decret 895/2013 on s’estableixen determinades mesures de comercialit-
zació en el sector dels olis d’oliva i de pinyolada, concretament: 

«En els establiments del sector de l’hostaleria i la restauració i en els serveis de cà-
tering, els olis s’han de posar a disposició del consumidor final en envasos etiquetats i pro-
veïts d’un sistema d’obertura que perdi la seva integritat després de la primera utilització.

Els envasos que per la seva capacitat es puguin posar a disposició dels consumidors 
finals més d’una vegada han de disposar a més d’un sistema de protecció que n’impe-
deixi la reutilització una vegada esgotat el contingut original»

– Quina ha estat la participació en recursos econòmics o de suport de la Generalitat 
a les fires sectorials d’oli?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2016 
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració entre 
departaments per a promocionar l’oli d’oliva verge extra
314-04499/11

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP C’S

Reg. 23935 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Al llarg del territori el paisatge mediterrani està farcit de camps d’ametllers, vinyers 

i oliveres. Des dels terrenys més abruptes als més planers l’olivera ocupa des de sempre 
un espai físic, cultural i social. A més A Catalunya comptem amb una producció d’oli 
d’oliva de qualitat reconeguda gràcies a que els nostres productors van buscar una mar-
ca distintiva.

Al 1975 es va crear la Denominació d’Origen d’Oli d’Oliva Verge Extra Les Garri-
gues, pionera a tota Espanya, model que van seguir altres zones productives a Andalusia 
i fins arribar al mapa actual de Denominacions d’Origen Protegida (DOP) Oli Les Gar-
rigues, Oli de Siurana, Oli Terra Alta, Oli del Baix Ebre-Montsià i Oli de l’Empordà.

El fet és que un oli amb Denominació d’Origen Protegida arriba al consumidor amb 
total garantia d’origen, màxima qualitat i control certificats per un Consell Regulador. 
Un producte que ha superat uns rigorosos controls de producció i elaboració, que ga-
ranteixen pràctiques agrícoles correctes i respectuoses amb el medi ambient, l’ús escru-
polós d’olives d’unes determinades varietats i un producte homogeni que el mercat pot 
reconèixer i valorar.

Amb la clara intenció de reforçar la competitivitat de l’oli d’oliva, al 2013 es va pu-
blicar el Reial Decret 895/2013 on s’estableixen determinades mesures de comercialit-
zació en el sector dels olis d’oliva i de pinyolada, concretament: 
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«En els establiments del sector de l’hostaleria i la restauració i en els serveis de cà-
tering, els olis s’han de posar a disposició del consumidor final en envasos etiquetats i pro-
veïts d’un sistema d’obertura que perdi la seva integritat després de la primera utilització.

Els envasos que per la seva capacitat es puguin posar a disposició dels consumidors 
finals més d’una vegada han de disposar a més d’un sistema de protecció que n’impe-
deixi la reutilització una vegada esgotat el contingut original»

– Existeix col·laboració entre els departaments d’Agricultura, Turisme i d’Ensenya-
ment pel que fa a campanyes conjuntes de promoció de l’Oli d’Oliva Verge Extra DOP?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2016 
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les col·laboracions en la 
promoció de l’oli d’oliva verge extra el 2015 i el 2016
314-04500/11

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP C’S

Reg. 23936 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Al llarg del territori el paisatge mediterrani està farcit de camps d’ametllers, vinyers 

i oliveres. Des dels terrenys més abruptes als més planers l’olivera ocupa des de sempre 
un espai físic, cultural i social. A més A Catalunya comptem amb una producció d’oli 
d’oliva de qualitat reconeguda gràcies a que els nostres productors van buscar una mar-
ca distintiva.

Al 1975 es va crear la Denominació d’Origen d’Oli d’Oliva Verge Extra Les Garri-
gues, pionera a tota Espanya, model que van seguir altres zones productives a Andalusia 
i fins arribar al mapa actual de Denominacions d’Origen Protegida (DOP) Oli Les Gar-
rigues, Oli de Siurana, Oli Terra Alta, Oli del Baix Ebre-Montsià i Oli de l’Empordà.

El fet és que un oli amb Denominació d’Origen Protegida arriba al consumidor amb 
total garantia d’origen, màxima qualitat i control certificats per un Consell Regulador. 
Un producte que ha superat uns rigorosos controls de producció i elaboració, que ga-
ranteixen pràctiques agrícoles correctes i respectuoses amb el medi ambient, l’ús escru-
polós d’olives d’unes determinades varietats i un producte homogeni que el mercat pot 
reconèixer i valorar.

Amb la clara intenció de reforçar la competitivitat de l’oli d’oliva, al 2013 es va pu-
blicar el Reial Decret 895/2013 on s’estableixen determinades mesures de comercialit-
zació en el sector dels olis d’oliva i de pinyolada, concretament: 

«En els establiments del sector de l’hostaleria i la restauració i en els serveis de cà-
tering, els olis s’han de posar a disposició del consumidor final en envasos etiquetats i pro-
veïts d’un sistema d’obertura que perdi la seva integritat després de la primera utilització.

Els envasos que per la seva capacitat es puguin posar a disposició dels consumidors 
finals més d’una vegada han de disposar a més d’un sistema de protecció que n’impe-
deixi la reutilització una vegada esgotat el contingut original»

– Quines col·laboracions s’han donat al 2015 i quines es preveuen al 2016?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2016 
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la denúncia de la 
Coordinadora Salvem el Crit contra els actes d’edificació a la platja del 
Golfet, de Calella de Palafrugell (Baix Empordà)
314-04501/11

FORMULACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 24148 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Sergi Saladié Gil, diputat del Grup Parlamentari 

de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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: 

Al Departament de territori i Sostenibilitat

Antecedents: 
Tema denunciat: Actes d’edificació en curs d’execució d’un habitatge unifamiliar 

aïllat i piscina al carrer Castellets núm. 1, platja del Golfet, de Calella de Palafrugell. 
Presentat per: Josep Ma Piferrer Fontàs, en representació de l’entitat coordinadora Sal-
vem el crit, va presentar escrit de denúncia a diversos òrgans de la Direcció General 
D’ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya: 

Servei de costes: 
Escrit inicial: Registre entrada número 0972E/200010/2015. Data 21-12-2015
Reiteració: Registre entrada número 0972E/14752/2016. Data 2-2-2016

Servei de protecció de la legalitat urbanística: 
Escrit inicial: Registre entrada número 0972E/200011/2015. Data 21-12-2015
Reiteració: Registre entrada número 0972E/14743/2016. Data 2-2-2016

Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona: 
Escrit inicial: RE número 0972E/200012/2015. Data 21-12-2015
Reiteració: Registre entrada número 0972E/14745/2016. Data 2-2-2016

Subdirecció General de Planificació Territorial i Paisatge: 
Escrit inicial: RE número 0972E/200015/2015. Data 21-12-2015
Reiteració: Registre entrada número 0972E/14748/2016. Data 2-2-2016

De totes aquestes denúncies i fins a data d’avui el denunciant afirma que només 
s’ha rebut escrit signat pel senyor Marc Darder Soler, cap del Servei de Protecció de la 
Legalitat Urbanística, en el que s’informava que dins les actuacions prèvies definides 
per l’article 111 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament so-
bre protecció de la legalitat urbanística, havien donat trasllat de l’escrit de denúncia a 
l’Ajuntament de Palafrugell, a fi de conèixer les circumstàncies del cas, aclarir els fets 
i determinar els presumptes responsables. L’escrit afegia que si s’escau la incoació del 
corresponent expedient de protecció de la legalitat urbanística, ens seria oportunament 
notificada.

Aquest escrit de resposta té Registre sortida número 0365S/3501/2016 de data 17-2-
2016. Des d’aquesta data, el denunciant no ha rebut cap informació.

Pregunta al Govern a respondre per escrit: 
1. En base aquestes informacions, el Departament de Territori i Sostenibilitat coneix 

les circumstàncies del cas esmentat, i ha pogut aclarir els fets i determinar el presump-
tes responsable?

2. En cas, afirmatiu, ens poden donar trasllat d’aquestes informacions?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2016 
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Sergi Saladié Gil, diputat, GP CUP-CC 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la puntuació dels alumnes 
que segueixen un pla curricular individualitzat
314-04502/11

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP

Reg. 24243 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com es puntua als centres escolars els alumnes que segueixen un Pla curricular 

Individualitzat?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2016 
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera de reflectir la 
puntuació del pla curricular individualitzat en l’expedient acadèmic oficial
314-04503/11

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP

Reg. 24244 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com queda reflectida la puntuació del Pla curricular Individualitzat a l’expedient 

acadèmic oficial?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2016 
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que dóna 
l’expedient acadèmic dels alumnes que segueixen un pla curricular 
individualitzat amb relació a l’esforç que han fet
314-04504/11

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP

Reg. 24245 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Recull l’expedient acadèmic l’esforç realitzat pels alumnes que segueixen Pla cur-

ricular Individualitzat, si no és amb la puntuació que han aconseguit d’alguna altra ma-
nera?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2016 
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reflex dels insuficients 
en l’expedient acadèmic dels alumnes que segueixen un pla curricular 
individualitzat
314-04505/11

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP

Reg. 24246 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Els alumnes que segueixen un Pla curricular Individualitzat tenen automàticament 

un Insuficient en la matèria concreta a l’expedient acadèmic?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2016 
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que 
segueixen un pla curricular individualitzat
314-04506/11

FORMULACIÓ: JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP

Reg. 24247 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants alumnes segueixen un Pla curricular Individualitzat a Catalunya l’actual 

curs, 2015-16?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2016 
Jéssica Albiach Satorres, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars a què 
s’estendrà el pla pilot d’implantació del primer cicle d’educació infantil en 
escoles rurals i d’entorns desfavorits
314-04507/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 24304 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En quins centres escolars té previst el Govern estendre el pla pilot per a la implan-

tació del 1r cicle d’educació infantil (1-3) en escoles rurals i en entorns socioeconòmics 
desafavorits?

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2016 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars que 
apliquen el pla pilot d’implantació del primer cicle d’educació infantil en 
escoles rurals i d’entorns desfavorits
314-04508/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 24305 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins centres escolars tenen ja implantat el pla pilot del 1r cicle d’educació infan-

til (1-3) en escoles rurals i en entorns socioeconòmics desafavorits? A quins municipis?

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2016 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que 
es beneficien del pla pilot d’implantació de del primer cicle d’educació 
infantil en escoles rurals i d’entorns desfavorits
314-04509/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 24306 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants alumnes s’estan beneficiant del pla pilot per a la implantació del 1r ci-

cle d’educació infantil (1-3) en escoles rurals i en entorns socioeconòmics desafavorits? 
Amb quins resultats?

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2016 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de l’accés 
equitatiu al servei de transport escolar no obligatori i al gratuït
314-04510/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 24307 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions està portant a terme el Govern per a garantir l’accés, en condicions 

d’equitat, al servei de transport escolar en els casos de transport no obligatori i els de-
clarats gratuïts?

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2016 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per 
a garantir l’accés equitatiu al servei de transport escolar no obligatori i al 
gratuït
314-04511/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 24308 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines noves accions té previst el Govern posar en marxa per a garantir l’accés, en 

condicions d’equitat, al servei de transport escolar en els casos de transport no obligato-
ri i els declarats gratuïts?

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2016 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a garantir als 
alumnes de nuclis de població allunyats i zones rurals l’accés al servei de 
transport escolar no obligatori i al gratuït
314-04512/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 24309 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins ajuts destina el Govern als alumnes que viuen en nuclis de població allu-

nyats o en zones rurals per garantir l’accés al servei de transport escolar en els casos 
de transport no obligatori i els declarats gratuïts? Per quins imports? Quants alumnes 
s’han beneficiat d’aquests ajuts? (Desglossar les dades per comarques i municipis).

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2016 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació del sistema 
de tarificació social per als ensenyaments de 0 a 3 anys de gestió pública
314-04513/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 24310 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com té previst el Govern tendir al sistema de tarificació social per als ensenya-

ments de 0 a 3 anys gestionats per institucions públiques, entitats d’iniciativa social i de 



BOPC 123
6 de maig de 2016

3.25.15. Preguntes per escrit 161 

concertació de preus públics? Amb quin model compta per fer aquest sistema de tarifi-
cació?

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2016 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sistema de tarificació 
social per als ensenyaments de 0 a 3 anys de gestió pública
314-04514/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 24311 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el sistema de tarificació social del Govern per als ensenyaments de 0 a 3 

anys gestionats per institucions públiques, entitats d’iniciativa social i de concertació de 
preus públics?

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2016 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els imports que 
aportaran les administracions en el sistema de tarificació social per als 
ensenyaments de 0 a 3 anys de gestió pública
314-04515/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 24312 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En el sistema de tarificació social per als ensenyaments de 0 a 3 anys gestionats 

per institucions públiques, entitats d’iniciativa social i de concertació de preus públics 
que planteja el Govern en el seu Pla de Govern, quins són els imports que aportarà el 
Govern, les diputacions, els consells comarcals i els ajuntaments? Com es distribuiran?

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2016 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vinculació del lloc de 
treball docent amb el projecte educatiu dels centres escolars
314-04516/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 24313 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com té previst el Govern vincular el lloc de treball docent amb el projecte educa-

tiu de cada centre escolar?

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2016 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de llocs 
singulars per la vinculació del lloc de treball docent amb el projecte 
educatiu dels centres escolars
314-04517/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 24314 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Com té previst el Govern incrementar progressivament nous llocs singulars per la 

vinculació del lloc de treball docent amb el projecte educatiu de cada centre escolar? 
Quins són aquests llocs singulars?

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2016 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes educatius 
dels centres escolars
314-04518/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 24315 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins projectes educatius diferents existeixen actualment a cada centre escolar de 

Catalunya?

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2016 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llocs de 
treball docent dels centres escolars
314-04519/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 24316 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants llocs de treball docent hi ha actualment a Catalunya a cada un dels centres 

escolars?

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2016 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari relatiu a la 
convocatòria d’oposicions per a proveir places docents
314-04520/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 24317 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

El dia 3 de març de 2016 el Ple del Parlament va aprovar la Moció 5/XI del Parla-
ment de Catalunya, sobre el sistema educatiu on s’instava el Govern a garantir la provi-
sió de places docents i d’inspectors educatius mitjançant la convocatòria urgent de les 
oposicions corresponents. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– Quin és el calendari previst pel Govern per la convocatòria d’oposicions per a la 
provisió de places docents a Catalunya?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2016 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de convocar 
oposicions per a proveir places docents el 2016
314-04521/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 24318 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

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

El dia 3 de març de 2016 el Ple del Parlament va aprovar la Moció 5/XI del Parla-
ment de Catalunya, sobre el sistema educatiu on s’instava el Govern a garantir la provi-
sió de places docents i d’inspectors educatius mitjançant la convocatòria urgent de les 
oposicions corresponents. Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Té previst el Govern convocar les oposicions per a la provisió de places docents a 
Catalunya durant l’any 2016?

Palau del Parlament, 22 d’abril de 2016 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del 
projecte de desenvolupament dels regadius per part de l’empresa Aigües 
del Segarra Garrigues
314-04522/11

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP C’S

Reg. 24393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El canal Segarra-Garrigues és la infraestructura hidràulica que permetrà regar unes 

70.000 ha a les comarques de Les Garrigues, La Noguera, El Pla d’Urgell, El Segrià i 
La Segarra.

La construcció del canal i instal·lacions principals ja estan executades pràcticament 
al 100% per part del Govern d’Espanya, el desenvolupament de la xarxa secundària està 
en mans de la Generalitat de Catalunya a través de l’empresa Aigües del Segarra-Gar-
rigues SA (ASG).

Tot i les campanyes de promoció prèvia iniciades per ASG en col·laboració amb la 
Comunitat de Regants del Segarra-Garrigues, la nova incorporació de regants no és 
la desitjada.

– Quin és l’estat de compliment del projecte de desenvolupament dels regadius per 
part de l’empresa AGS tant pel que fa a la inversió executada com del percentatge de su-
perfície de nous regadius aconseguits?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2016 
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de la 
superfície prevista de regadiu que es podrà regar en acabar el projecte del 
canal Segarra-Garrigues
314-04523/11

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP C’S

Reg. 24394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El canal Segarra-Garrigues és la infraestructura hidràulica que permetrà regar unes 

70.000 ha a les comarques de Les Garrigues, La Noguera, El Pla d’Urgell, El Segrià i 
La Segarra.

La construcció del canal i instal·lacions principals ja estan executades pràcticament 
al 100% per part del Govern d’Espanya, el desenvolupament de la xarxa secundària està 
en mans de la Generalitat de Catalunya a través de l’empresa Aigües del Segarra-Gar-
rigues SA (ASG).
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Tot i les campanyes de promoció prèvia iniciades per ASG en col·laboració amb la 
Comunitat de Regants del Segarra-Garrigues, la nova incorporació de regants no és la 
desitjada.

– Quin percentatge de la superfície originalment prevista per a transformar en re-
gadiu s’haurà aconseguit regar quan s’hagi produït el 100% de la inversió del projecte?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2016 
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els treballs i les accions 
de l’empresa Aigües del Segarra Garrigues en el projecte del canal els 
darrers anys
314-04524/11

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP C’S

Reg. 24395 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El canal Segarra-Garrigues és la infraestructura hidràulica que permetrà regar unes 

70.000 ha a les comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, el Segrià i la 
Segarra.

La construcció del canal i instal·lacions principals ja estan executades pràcticament 
al 100% per part del Govern d’Espanya, el desenvolupament de la xarxa secundària està 
en mans de la Generalitat de Catalunya a través de l’empresa Aigües del Segarra-Gar-
rigues SA (ASG).

Tot i les campanyes de promoció prèvia iniciades per ASG en col·laboració amb la 
Comunitat de Regants del Segarra-Garrigues, la nova incorporació de regants no és la 
desitjada.

– Quins han estat els treballs i accions realitzats anualment per l’empresa ASG dels 
darrers exercicis?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2016 
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la repercussió 
pressupostària dels treballs i les accions de l’empresa Aigües del Segarra 
Garrigues en el projecte del canal
314-04525/11

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP C’S

Reg. 24396 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El canal Segarra-Garrigues és la infraestructura hidràulica que permetrà regar unes 

70.000 ha a les comarques de Les Garrigues, La Noguera, El Pla d’Urgell, El Segrià i 
La Segarra.

La construcció del canal i instal·lacions principals ja estan executades pràcticament 
al 100% per part del Govern d’Espanya, el desenvolupament de la xarxa secundària està 
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en mans de la Generalitat de Catalunya a través de l’empresa Aigües del Segarra-Gar-
rigues SA (ASG).

Tot i les campanyes de promoció prèvia iniciades per ASG en col·laboració amb la 
Comunitat de Regants del Segarra-Garrigues, la nova incorporació de regants no és la 
desitjada.

– Quina repercussió han tingut aquests treballs i accions a nivell pressupostari de 
l’empresa ASG?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2016 
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control de l’activitat 
econòmica i executiva de la concessió de les obres del canal Segarra-
Garrigues
314-04526/11

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP C’S

Reg. 24397 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El canal Segarra-Garrigues és la infraestructura hidràulica que permetrà regar unes 

70.000 ha a les comarques de Les Garrigues, La Noguera, El Pla d’Urgell, El Segrià i 
La Segarra.

La construcció del canal i instal·lacions principals ja estan executades pràcticament 
al 100% per part del Govern d’Espanya, el desenvolupament de la xarxa secundària està 
en mans de la Generalitat de Catalunya a través de l’empresa Aigües del Segarra-Gar-
rigues SA (ASG).

Tot i les campanyes de promoció prèvia iniciades per ASG en col·laboració amb la 
Comunitat de Regants del Segarra-Garrigues, la nova incorporació de regants no és la 
desitjada.

– El Govern de la Generalitat disposa de les eines de control de l’activitat econòmica 
i executiva de la concessió de les obres del sistema Segarra-Garrigues?

– Quines i amb quins resultats?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2016 
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació de regants 
al canal Segarra-Garrigues
314-04527/11

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP C’S

Reg. 24398 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El canal Segarra-Garrigues és la infraestructura hidràulica que permetrà regar unes 

70.000 ha a les comarques de Les Garrigues, La Noguera, El Pla d’Urgell, El Segrià i 
La Segarra.
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La construcció del canal i instal·lacions principals ja estan executades pràcticament 
al 100% per part del Govern d’Espanya, el desenvolupament de la xarxa secundària està 
en mans de la Generalitat de Catalunya a través de l’empresa Aigües del Segarra-Gar-
rigues SA (ASG).

Tot i les campanyes de promoció prèvia iniciades per ASG en col·laboració amb la 
Comunitat de Regants del Segarra-Garrigues, la nova incorporació de regants no és la 
desitjada.

– Es pot donar la circumstància que hi hagin productors que es vulguin adherir com 
a regants i no ho han aconseguit? S’han produït situacions d’aquests tipus?

– En cas afirmatiu, quines han estat les raons per a no desenvolupar una transforma-
ció en regadiu desitjada pel propietari?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2016 
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’efecte socioeconòmic 
dels nous regadius del canal Segarra-Garrigues en les poblacions 
afectades
314-04528/11

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP C’S

Reg. 24399 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El canal Segarra-Garrigues és la infraestructura hidràulica que permetrà regar unes 

70.000 ha a les comarques de Les Garrigues, La Noguera, El Pla d’Urgell, El Segrià i 
La Segarra.

La construcció del canal i instal·lacions principals ja estan executades pràcticament 
al 100% per part del Govern d’Espanya, el desenvolupament de la xarxa secundària està 
en mans de la Generalitat de Catalunya a través de l’empresa Aigües del Segarra-Gar-
rigues SA (ASG).

Tot i les campanyes de promoció prèvia iniciades per ASG en col·laboració amb la 
Comunitat de Regants del Segarra-Garrigues, la nova incorporació de regants no és la 
desitjada.

– Quin efecte socioeconòmic han tingut els nous regadius a les poblacions afectades 
respecte a poblacions on no s’han incorporat nous regadius?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2016 
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la divulgació de la 
planificació i la implantació del sistema de regadiu del canal Segarra-
Garrigues
314-04529/11

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP C’S

Reg. 24400 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El canal Segarra-Garrigues és la infraestructura hidràulica que permetrà regar unes 

70.000 ha a les comarques de Les Garrigues, La Noguera, El Pla d’Urgell, El Segrià i 
La Segarra.

La construcció del canal i instal·lacions principals ja estan executades pràcticament 
al 100% per part del Govern d’Espanya, el desenvolupament de la xarxa secundària està 
en mans de la Generalitat de Catalunya a través de l’empresa Aigües del Segarra-Gar-
rigues SA (ASG).

Tot i les campanyes de promoció prèvia iniciades per ASG en col·laboració amb la 
Comunitat de Regants del Segarra-Garrigues, la nova incorporació de regants no és la 
desitjada.

– S’ha establert un pla de divulgació sobre les actuacions de planificació i implan-
tació del sistema Segarra-Garrigues per tal de mantenir correctament informada la po-
blació i crear una opinió més favorable a l’acceptació de les accions de desenvolupament?

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2016 
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions amb relació 
al sistema de regadiu del canal Segarra-Garrigues
314-04530/11

FORMULACIÓ: FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ SERRANO, DEL GP C’S

Reg. 24401 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El canal Segarra-Garrigues és la infraestructura hidràulica que permetrà regar unes 

70.000 ha a les comarques de Les Garrigues, La Noguera, El Pla d’Urgell, El Segrià i 
La Segarra.

La construcció del canal i instal·lacions principals ja estan executades pràcticament 
al 100% per part del Govern d’Espanya, el desenvolupament de la xarxa secundària està 
en mans de la Generalitat de Catalunya a través de l’empresa Aigües del Segarra-Gar-
rigues SA (ASG).

Tot i les campanyes de promoció prèvia iniciades per ASG en col·laboració amb la 
Comunitat de Regants del Segarra-Garrigues, la nova incorporació de regants no és la 
desitjada.

– Quina és la previsió a curt, mig i llarg termini del sistema Segarra-Garrigues? 
(Actuacions previstes, calendari d’inversions, gestió i dinamització de la incorporació 
de nous regants i de superfície regable, etc.).

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2016 
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol d’inspecció 
dels centres per a la gent gran
314-04531/11

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP C’S

Reg. 24402 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a las inspecciones de los centros de tercera edad,
– ¿Existe un protocolo para la inspección de los centros de tercera edad?

Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2016 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla d’actuació per a la 
inspecció de residències per a la gent gran
314-04532/11

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP C’S

Reg. 24403 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a las inspecciones de los centros de tercera edad,
– ¿Existe un plan de actuación para la inspección de residencias de tercera edad?

Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2016 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model de resolució per 
a l’avaluació de la inspecció de residències per a la gent gran
314-04533/11

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP C’S

Reg. 24404 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a las inspecciones de los centros de tercera edad,
– ¿Qué modelo existe de resolución para la evaluación de la inspección?

Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2016 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el període per a resoldre 
les incidències detectades en la inspecció de residències per a la gent gran
314-04534/11

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP C’S

Reg. 24405 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a las inspecciones de los centros de tercera edad,
– ¿Qué período para resolver las incidencias detectadas en la inspección?

Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2016 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tràmit d’audiència que 
es dóna a les residències per a la gent gran per a presentar les incidències 
resoltes
314-04535/11

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP C’S

Reg. 24406 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a las inspecciones de los centros de tercera edad,
– ¿Qué trámite de audiencia se les da a las residencias de 3a edad para presentar las 

incidencias resueltas?

Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2016 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències detectades 
en les inspeccions de centres per a la gent gran
314-04536/11

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP C’S

Reg. 24407 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a las inspecciones de los centros de tercera edad,
– ¿Cuántas incidencias se han detectado en inspecciones de 3a edad?

Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2016 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres per a la gent 
gran en què les inspeccions han detectat incidències
314-04537/11

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP C’S

Reg. 24408 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a las inspecciones de los centros de tercera edad,
– ¿En cuántos centros se han detectado incidencias? (Desglosado por provincias).

Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2016 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències resoltes 
favorablement en els centres per a la gent gran del 2014 ençà
314-04538/11

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP C’S

Reg. 24409 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a las inspecciones de los centros de tercera edad,
– ¿Cuántas incidencias se han resuelto favorablemente de todas las acaecidas desde 

el 1 de enero de 2014?

Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2016 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències resoltes 
desfavorablement en els centres per a la gent gran del 2014 ençà
314-04539/11

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP C’S

Reg. 24410 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a las inspecciones de los centros de tercera edad,
– ¿Cuántas se han resuelto desfavorablemente de todas las acaecidas desde el 1 de 

enero de 2014?

Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2016 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions 
de residències públiques i concertades per a la gent gran
314-04540/11

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP C’S

Reg. 24411 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
En relación a las inspecciones de los centros de tercera edad,
– ¿Cuántas inspecciones se han realizado de residencias de tercera edad de titulari-

dad pública desde enero de 2014 a 22 de abril de 2016?
– ¿Cuántas inspecciones se han realizado de residencias de tercera edad de titulari-

dad concertada desde enero de 2014 a 22 de abril de 2016?

Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2016 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de residències 
públiques per a la gent gran
314-04541/11

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP C’S

Reg. 24423 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
¿Cuántas residencias de titularidad pública para tercera edad hay en las provincias 

de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona? (Desglosado por municipios).

Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2016 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de residències 
concertades per a la gent gran
314-04542/11

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP C’S

Reg. 24424 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas residencias de titularidad concertada para tercera edad hay en las pro-

vincias de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona? (Desglose por municipios).

Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2016 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres de 
dia per a la gent gran públics
314-04543/11

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP C’S

Reg. 24425 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos centros de día de titularidad pública para tercera edad hay en las provin-

cias de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona? (Desglose por municipios).

Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2016 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres de 
dia públics
314-04544/11

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP C’S

Reg. 24426 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos centros de día de titularidad pública hay en las provincias de Barcelona, 

Tarragona, Lleida y Girona? (Desglose por municipios).

Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2016 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres de 
dia concertats
314-04545/11

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP C’S

Reg. 24427 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos centros de día de titularidad concertada hay en la provincia de Barcelo-

na, Tarragona, Lleida y Girona? (Desglose por municipios).

Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2016 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les llistes d’espera per a 
accedir a residències públiques per a la gent gran
314-04546/11

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP C’S

Reg. 24428 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas personas hay esperando plaza en residencias para la tercera edad de titu-

laridad publica en las provincias de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona? (Desglose 
por municipios).

Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2016 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les llistes d’espera per a 
accedir a residències concertades per a la gent gran
314-04547/11

FORMULACIÓ: ELISABETH VALENCIA MIMBRERO, DEL GP C’S

Reg. 24429 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlamento
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántas personas hay esperando plaza en residencias para la tecera edad de titu-

laridad concertada en las provincias de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona? Desglo-
se por municipios.

Palacio del Parlamento, 25 de abril de 2016 
Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció del nou 
centre d’atenció primària de Piera (Anoia)
314-04548/11

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC

Reg. 24710 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és l’estat d’execució del nou Centre d’Atenció Primaria de Piera?
– Quan està previst que es dugui a terme el trasllat de l’activitat al nou CAP?
– Quines són les previsions pel que fa a la prestació de serveis d’aquest centre?
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– Té previst el Govern la obertura d’aquest CAP en horari nocturn i/o de caps de set-
mana, per oferir servei d’urgències?

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2016 
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els joves i els menors que 
aspiren cola al barri de Sant Pere, de Barcelona
314-04549/11

FORMULACIÓ: ALBERTO VILLAGRASA GIL, DEL GP PPC

Reg. 24732 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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: 
– Quin coneixement té el Govern, i en especial el Departament d’Interior, sobre la 

problemàtica generada al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, concretament el barri 
de Sant Pere, per joves i menors d’edat que aspiren cola a la via pública?

– Quines actuacions ha posat en marxa el Govern davant l’existència de joves i me-
nors d’edat que aspiren cola als carrers del Districte de Ciutat Vella de Barcelona, con-
cretament el barri de Sant Pere?

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2016 
Alberto Villagrasa Gil, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un pla 
d’actuació integral per a solucionar els problemes de convivència i 
seguretat del barri de Sant Joan, de Figueres (Alt Empordà)
314-04550/11

FORMULACIÓ: ALBERTO VILLAGRASA GIL, DEL GP PPC

Reg. 24733 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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: 
– Ha dissenyat o implementat el Govern algun pla d’actuació integral davant el greu 

problema de convivència i seguretat que existeix al barri de Sant Joan del municipi de 
Figueres (Alt Empordà)? En cas afirmatiu, quines mesures ha adoptat o té previst adop-
tar el Govern davant el problema que existeix?

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2016 
Alberto Villagrasa Gil, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectius del Cos de 
Mossos d’Esquadra destinats a Blanes (Selva)
314-04551/11

FORMULACIÓ: ALBERTO VILLAGRASA GIL, DEL GP PPC

Reg. 24734 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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: 
– Quin és el número d’efectius del Cos dels Mossos d’Esquadra que formen part de 

l’Àrea Bàsica Policial Selva Litoral estan destinats al municipi de Blanes (La Selva)? 
Desglossar per categoria.

– Quin és el número d’agents dels Mossos d’Esquadra destinats al municipi de Bla-
nes de dilluns a divendres per cadascun dels torns? Desglossar per dies i torns.

– Quin és el número d’agents dels Mossos d’Esquadra destinats al municipi de Bla-
nes de dissabtes a diumenges per cadascun dels torns? Desglossar per dies i torns.

– Existeix algun tipus de reforç d’agents dels Mossos d’Esquadra al municipi de Bla-
nes durant els caps de setmana o durant l’estiu? En cas afirmatiu, quin tipus de reforç es 
produeix?

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2016 
Alberto Villagrasa Gil, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el conveni de 
col·laboració entre el Cos de Mossos d’Esquadra i la policia local de 
Blanes (Selva)
314-04552/11

FORMULACIÓ: ALBERTO VILLAGRASA GIL, DEL GP PPC

Reg. 24735 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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: 
– Existeix conveni de col·laboració entre el Cos de Mossos d’Esquadra i la Policia Lo-

cal de Blanes? En cas afirmatiu, quin tipus de col·laboració existeix entre ambdós cossos?

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2016 
Alberto Villagrasa Gil, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual no es 
poden presentar denúncies a l’oficina temporal dels Mossos d’Esquadra 
d’Aitona (Segrià)
314-04553/11

FORMULACIÓ: ALBERTO VILLAGRASA GIL, DEL GP PPC

Reg. 24736 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

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.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Per quin motiu no és possible la presentació de denúncies a l’oficina temporal dels 

Mossos d’Esquadra d’Aitona (Segrià)?

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2016 
Alberto Villagrasa Gil, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els resultats del Pla de 
viabilitat de la Cooperativa Agrícola de l’Aldea
314-04554/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 24870 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els resultats i l’avaluació que en fa el Govern del Pla de viabilitat de la 

Cooperativa Agrícola la Aldea?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2016 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls del sector agrari 
a la zona de la Cooperativa Agrícola de l’Aldea
314-04555/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 24871 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– El departament d’agricultura té algun pla per garantir l’activitat i continuar amb 

l’impuls del sector agrari de la zona on opera la Cooperativa Agrícola de l’Aldea?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2016 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de 
control per a evitar fallides de cooperatives agrícoles
314-04556/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 24872 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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Se suposa que des del desembre de 2011, que va fer fallida la secció de crèdit de la 
Cooperativa Agrícola de l’Aldea i tal i com es va comprometre el conseller d’Economia, 
es van fixar mecanismes de control per tal que no es repetís una situació similar. Poste-
riorment es va produir la fallida de la Cooperativa Agrícola de Cambrils, amb els nous 
mecanismes de control.

– El Govern pensa modificar els mecanismes de control per tal d’evitar futures falli-
des, atesa la ineficàcia dels mecanismes actuals?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2016 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds de 
mediació i reparació penal registrades el 2015
314-04557/11

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S

Reg. 25259 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes sol·licituds de mediació i reparació penal s’han registrat durant l’any 

2015?
Es demanen dades desglossades segons la via d’inici de la sol·licitud: 
– Derivades d’òrgans judicials
– Derivades dels equips de tractament dels centres penitenciaris
– A iniciativa de les parts
– Derivades d’altres equips d’intervenció

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2016 
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds de 
mediació i reparació penal registrades de l’1 de gener de 2016 ençà
314-04558/11

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S

Reg. 25260 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes sol·licituds de mediació i reparació penal s’han registrat des del dia 1 de 

gener de 2016?
Es demanen dades desglossades segons la via d’inici de la sol·licitud: 
– Derivades d’òrgans judicials
– Derivades dels equips de tractament dels centres penitenciaris
– A iniciativa de les parts
– Derivades d’altres equips d’intervenció

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2016 
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds de 
mediació i reparació penal registrades el 2015 que han resultat viables
314-04559/11

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S

Reg. 25261 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– De les sol·licituds de mediació i reparació penal registrades durant l’any 2015, 

quantes han resultat viables?
Es demanen dades desglossades segons el motiu de no viabilitat: 
– Defunció d’una part.
– No criteris judicials.
– No criteris professionals.
– No inici programa mediació.
– No localització víctima.
– No necessitat mediació.
– No voluntat advocat part imputada.
– No voluntat advocat víctima.
– No voluntat ambdues parts.
– No voluntat part imputada.
– No voluntat víctima.
– Part imputada no compareix.
– Víctima no compareix.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2016 
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un expedient de 
contractació relatiu a les obres de construcció d’un poliesportiu al barri de 
Campclar, de Tarragona
314-04560/11

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S

Reg. 25262 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a l’expedient de contractació OP.GET-14308, relatiu a les obres de cons-

trucció d’un poliesportiu a la zona esportiva de Camp Clar a Tarragona, 
– Es demana la justificació detallada dels motius pels quals han renunciat al contrac-

te els següents adjudicataris: 
UTE: Construcciones Rubau SA & Dragados SA & Garcia Riera SL
UTE: Constructora de Calaf SAU & Copisa Constructora Pirenaica SA
– Quines mesures es tenen previst prendre en relació a aquestes renúncies?
– Es declararà la prohibició per contractar d’aquestes d’empreses, d’acord amb el 

que preveu l’article 60.2.d) del TRLCSP? En que cas de no fer-se, per què?
– Les UTE adjudicatàries van presentar garantia provisional o definitiva? Els hi serà 

decomissada?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2016 
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de remodelació 
del Centre Penitenciari Mas d’Enric
314-04561/11

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S

Reg. 25263 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
El passat mes de novembre, i com a conseqüència de la posta en funcionament del 

nou centre penitenciari Mas Enric, la presó de Tarragona va passar a funcionar com 
a centre penitenciari de règim obert. Segons el Pla d’equipaments penitenciaris, estan 
previstes obres de remodelació per tal d’adequar les instal·lacions al nou règim obert.

– Quan està previst que comencin les obres esmentades?
– En què consistiran aquestes obres?
– Quin pressupost de licitació tindran les referides obres?
– En quin període de temps s’executaran les obres de remodelació previstes?
– Com afectaran aquestes obres a la població reclusa del centre?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2016 
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions amb 
l’Ajuntament de Barcelona per a cedir els terrenys on s’ha de construir el 
centre penitenciari que substituirà la presó Model
314-04562/11

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S

Reg. 25298 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Han passat més de 30 anys des que, l’aleshores conseller de Justícia, Agustí Bas-

sols, anunciés el tancament del centre penitenciari d’homes de Barcelona, conegut con 
la Model.

Més de 30 anys i la Model continua exactament al mateix lloc.
– A dia d’avui, en quin estat es troben les negociacions entre la Generalitat de Cata-

lunya i l’Ajuntament de Barcelona per fer efectiva la cessió dels terrenys on han d’anar 
els nous equipaments?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2016 
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’execució de l’acord 
de cessió dels terrenys on s’ha de construir el centre penitenciari que 
substituirà la presó Model, de Barcelona
314-04563/11

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S

Reg. 25299 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Han passat més de 30 anys des que, l’aleshores conseller de Justícia, Agustí Bas-

sols, anunciés el tancament del centre penitenciari d’homes de Barcelona, conegut con 
la Model.

Més de 30 anys i la Model continua exactament al mateix lloc.
– Quines mesures concretes s’estan prenent des del Departament de Justícia i la Ge-

neralitat de Catalunya per fer possible l’execució d’aquest acord de cessió?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2016 
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de tancament de 
la presó Model
314-04564/11

FORMULACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP C’S

Reg. 25300 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Han passat més de 30 anys des que, l’aleshores conseller de Justícia, Agustí Bas-

sols, anunciés el tancament del centre penitenciari d’homes de Barcelona, conegut con 
la Model.

Més de 30 anys i la Model continua exactament al mateix lloc.
– Quina previsió hi ha respecte a la data de tancament del centre penitenciari La 

Model?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2016 
Lorena Roldán Suárez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per garantir 
l’escolarització dels fills menors d’edat de famílies desplaçades de Sant 
Adrià del Besós a municipis del Maresme
314-04565/11

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S

Reg. 25468 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada 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.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
D’acord amb l’ordenament jurídic vigent, l’ensenyament és obligatori entre els 6 i els 

16 anys, i és responsabilitat dels poders públics fer efectiu l’exercici d’aquest dret.
Informacions aparegudes a la premsa assenyalen que el Síndic de Greuges ha obert 

una investigació d’ofici per conèixer si els fills menors d’edat de famílies desplaçades, 
procedents de Sant Adrià de Besòs, que actualment viuen a diversos municipis del Ma-
resme, entre els quals figura Alella, estan escolaritzats.

– Li consta al Departament d’Ensenyament aquesta situació?
– En cas afirmatiu, quines mesures pensa prendre el Departament per garantir l’es-

colarització obligatòria d’aquests infants?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2016 
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de fills menors 
d’edat no escolaritzats de famílies desplaçades de Sant Adrià del Besós a 
municipis del Maresme
314-04566/11

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S

Reg. 25469 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
D’acord amb l’ordenament jurídic vigent, l’ensenyament és obligatori entre els 6 i els 

16 anys, i és responsabilitat dels poders públics fer efectiu l’exercici d’aquest dret.
Informacions aparegudes a la premsa assenyalen que el Síndic de Greuges ha obert 

una investigació d’ofici per conèixer si els fills menors d’edat de famílies desplaçades, 
procedents de Sant Adrià de Besòs, que actualment viuen a diversos municipis del Ma-
resme, entre els quals figura Alella, estan escolaritzats.

– Li consten al Departament d’Ensenyament situacions de no-escolarització d’in-
fants en edat d’escolarització obligatòria en altres municipis d’arreu de Catalunya?

– En cas afirmatiu, a quants infants afecten? Es demana desglossar per municipis.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2016 
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la detecció i els protocols 
d’actuació per a casos de famílies desplaçades
314-04567/11

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S

Reg. 25470 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
D’acord amb l’ordenament jurídic vigent, l’ensenyament és obligatori entre els 6 i els 

16 anys, i és responsabilitat dels poders públics fer efectiu l’exercici d’aquest dret.
Informacions aparegudes a la premsa assenyalen que el Síndic de Greuges ha obert 

una investigació d’ofici per conèixer si els fills menors d’edat de famílies desplaçades, 
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procedents de Sant Adrià de Besòs, que actualment viuen a diversos municipis del Ma-
resme, entre els quals figura Alella, estan escolaritzats.

– Quin procediment té previst el Departament d’Ensenyament per detectar eventu-
als situacions d’aquesta naturalesa?

– Existeix cap protocol escrit a disposició de docents i inspectors per guiar-los en 
aquesta tasca?

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2016 
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració de la llista de 
centres proposats a un ciutadà a qui el Govern de l’Estat va reconèixer el 
dret a obtenir despeses d’escolarització
314-04568/11

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S

Reg. 25471 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 

lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la si-
guiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Al Sr. Agustín Fernández Fernández le fue reconocido el derecho a obtener la com-

pensación de los gastos de escolarización previstos en el apartado 4º de la D.A. 38ª de 
la Ley Orgánica 2/2006 de Educación por el Director General de Evaluación y Coope-
ración Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, mediante sendas re-
soluciones.

A finales de marzo de 2016, el Sr. Fernández recibió una carta de la Secretaria 
General del Departament d’Ensenyament indicándole cuándo se iniciaba el plazo de 
preinscripción para las enseñanzas que cursan sus hijos y se le indicaba una lista de 
algunos centros de la localidad en que reside, Mataró, en los que, rezaba textualmente 
dicha carta, «se utiliza el castellano como lengua vehicular en materias no lingüísticas».

En relación con lo anterior,
– ¿Qué criterios ha empleado el Departament d’Ensenyament para formar la lista de 

centros que se le ha propuesto al Sr. Fernández?

Palacio del Parlamento, 28 de abril de 2016 
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte lingüístic dels 
centres proposats a un ciutadà que va obtenir el reconeixement del Govern 
de l’Estat a obtenir despeses d’escolarització
314-04569/11

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S

Reg. 25472 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 

lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la si-
guiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Al Sr. Agustín Fernández Fernández le fue reconocido el derecho a obtener la com-

pensación de los gastos de escolarización previstos en el apartado 4º de la D.A. 38ª de 
la Ley Orgánica 2/2006 de Educación por el Director General de Evaluación y Coope-
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ración Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, mediante sendas re-
soluciones.

A finales de marzo de 2016, el Sr. Fernández recibió una carta de la Secretaria 
General del Departament d’Ensenyament indicándole cuándo se iniciaba el plazo de 
preinscripción para las enseñanzas que cursan sus hijos y se le indicaba una lista de 
algunos centros de la localidad en que reside, Mataró, en los que, rezaba textualmente 
dicha carta, «se utiliza el castellano como lengua vehicular en materias no lingüísticas».

– ¿Se ha tenido en cuenta para ello el proyecto lingüístico de cada centro? Detallar 
centro por centro si cuenta con un proyecto lingüístico recogido por escrito y si está al 
alcance de toda la comunidad educativa a través de la web del centro.

Palacio del Parlamento, 28 de abril de 2016 
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment proposat a 
un ciutadà que va obtenir el reconeixement del Govern de l’Estat a obtenir 
despeses d’escolarització
314-04570/11

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S

Reg. 25473 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 

lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la si-
guiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Al Sr. Agustín Fernández Fernández le fue reconocido el derecho a obtener la com-

pensación de los gastos de escolarización previstos en el apartado 4º de la D.A. 38ª de 
la Ley Orgánica 2/2006 de Educación por el Director General de Evaluación y Coope-
ración Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, mediante sendas re-
soluciones.

A finales de marzo de 2016, el Sr. Fernández recibió una carta de la Secretaria 
General del Departament d’Ensenyament indicándole cuándo se iniciaba el plazo de 
preinscripción para las enseñanzas que cursan sus hijos y se le indicaba una lista de 
algunos centros de la localidad en que reside, Mataró, en los que, rezaba textualmente 
dicha carta, «se utiliza el castellano como lengua vehicular en materias no lingüísticas».

– El procedimiento que se ha ofrecido al Sr. Fernández, ¿es un procedimiento ad 
hoc para su caso en particular o, por el contrario, se trata de un procedimiento general 
que se aplicará a todo aquel que se encuentre en la misma situación?

Palacio del Parlamento, 28 de abril de 2016 
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre una solució alternativa 
al ciutadà que va obtenir el reconeixement del Govern de l’Estat a obtenir 
despeses d’escolarització
314-04571/11

FORMULACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S

Reg. 25474 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlamento
Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con 

lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la si-
guiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
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Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Al Sr. Agustín Fernández Fernández le fue reconocido el derecho a obtener la com-

pensación de los gastos de escolarización previstos en el apartado 4º de la D.A. 38ª de 
la Ley Orgánica 2/2006 de Educación por el Director General de Evaluación y Coope-
ración Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, mediante sendas re-
soluciones.

A finales de marzo de 2016, el Sr. Fernández recibió una carta de la Secretaria 
General del Departament d’Ensenyament indicándole cuándo se iniciaba el plazo de 
preinscripción para las enseñanzas que cursan sus hijos y se le indicaba una lista de 
algunos centros de la localidad en que reside, Mataró, en los que, rezaba textualmente 
dicha carta, «se utiliza el castellano como lengua vehicular en materias no lingüísticas».

– ¿Qué solución se piensa ofrecer al Sr. Fernández en caso que se haga patente que 
ninguno de los centros propuestos utiliza el castellano como lengua vehicular en mate-
rias no lingüísticas?

Palacio del Parlamento, 28 de abril de 2016 
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions per als 
centres d’atenció primària de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
314-04572/11

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC

Reg. 25477 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les previsions del Govern pel que fa als Centres d’Atenció Primària de 

l’Hospitalet de Llobregat?

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2016 
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions de 
construcció d’un centre d’atenció primària al barri de Santa Eulàlia de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
314-04573/11

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC

Reg. 25478 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les previsions del Govern, en relació a la construcció del previst nou 

Centre d’Atenció Primària al barri de Santa Eulàlia de l’Hospitalet de Llobregat?

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2016 
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dotacions d’atenció 
pediàtrica als centres d’atenció primària de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
314-04574/11

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC

Reg. 25479 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les dotacions, equivalents a jornada complerta, d’atenció pediàtrica al 

Centres d’Atenció Primària de l’Hospitalet de Llobregat?

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2016 
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les urgències pediàtriques 
a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
314-04575/11

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC

Reg. 25480 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les previsions d’urgències pediàtriques a l’Hospitalet de Llobregat?

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2016 
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els equipaments per a 
rehabilitació a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
314-04576/11

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC

Reg. 25481 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els equipaments que disposa l’Hospitalet de Llobregat, per a la realitza-

ció de rehabilitació i quines són les previsions de futur per aquests?

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2016 
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dotacions d’atenció 
oftalmològica a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
314-04577/11

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC

Reg. 25482 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les dotacions, equivalents a jornada complerta, d’atenció oftalmològi-

ca a l’Hospitalet de Llobregat?

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2016 
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atenció oftalmològica a 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
314-04578/11

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC

Reg. 25483 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– En quins centres de l’Hospitalet de Llobregat, es presta atenció oftalmològica?

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2016 
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les urgències del 
Centre d’Atenció Primària Pura Fernàndez de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
314-04579/11

FORMULACIÓ: SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC

Reg. 25484 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins tipus d’urgències està previst que el Centre d’Urgències d’Atenció Primària 

Pura Fernández de l’Hospitalet de Llobregat pugui atendre, i en quins horaris?

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2016 
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
concertades de les residències per a la gent gran de Sant Vicenç dels 
Horts (Baix Llobregat)
314-04580/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 25499 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat, Eva Martínez Morales, diputada del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places concertades hi ha actualment a les residències per a la gent gran al 

municipi de Sant Vicenç dels Horts?

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2016 
Raúl Moreno Montaña, Eva Martínez Morales, diputats GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de concertar 
places de residència per a la gent gran a Sant Vicenç dels Horts (Baix 
Llobregat)
314-04581/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 25500 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.05.2016

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat, Eva Martínez Morales, diputada del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Té previst el Govern concertar noves places de residència per a la gent gran al mu-

nicipi de Sant Vicenç dels Horts en els propers mesos?

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2016 
Raúl Moreno Montaña, Eva Martínez Morales, diputats GP SOC
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients de regulació d’ocupació presentats a Barcelona en el període 2009-2015
	314-02217/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques d’educació en el període 2011-2015
	314-02221/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques adreçades a les famílies en el període 2012-2015
	314-02224/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex de fracàs escolar a Barcelona el curs 2014-2015
	314-02225/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques a Fira de Barcelona en el període 2009-2015
	314-02226/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de formació d’adults de Barcelona per al curs 2015-2016
	314-02227/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques adreçades a persones amb discapacitat en el període 2011-2015
	314-02228/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis de col·laboració signats entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consorci de l’Habitatge de Barcelona
	314-02229/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de construcció i posada en marxa de les residències i dels centres de dia a Barcelona en el període 2011-2015
	314-02231/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres residencials d’acció educativa en funcionament a Barcelona
	314-02234/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import transferit a l’Ajuntament de Barcelona per al finançament dels serveis socials bàsics
	314-02237/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’acolliment d’infants a Barcelona i sobre els menors que hi són acollits
	314-02244/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica al Circuit de Catalunya el 2015
	314-02247/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de construcció de l’Escola Congrés-Indians, de Barcelona
	314-02249/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords amb l’Ajuntament de Barcelona en el marc de Barcelona Creixement del 2012 ençà
	314-02252/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que no van obtenir la graduació en educació secundària obligatòria a Barcelona el curs 2014-2015
	314-02253/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions per a fer front als canvis del calendari escolar del curs 2015-2016
	314-02254/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de construcció de l’Escola La Maquinista, de Barcelona
	314-02255/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de construcció de l’Escola Can Fabra, de Barcelona
	314-02257/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que s’han donat de baixa als centres educatius de Barcelona el curs 2015-2016
	314-02258/11
	Resposta del Govern

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades per a la instal·lació d’ascensors en edificis d’habitatges a Barcelona del 2007 ençà
	314-02260/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades per a la instal·lació d’ascensors en edificis privats a Barcelona del 2007 ençà
	314-02261/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a la rehabilitació d’habitatges a Barcelona en el període 2007-2014
	314-02262/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis econòmics relatius al transport públic elaborats el 2015
	314-02272/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actes aixecades a comerços de Barcelona amb relació al compliment de la normativa estatal d’horaris comercials en el període 2012-2015
	314-02287/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’absentisme escolar a Barcelona el curs 2014-2015
	314-02288/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions per a l’aeri del Carmel, de Barcelona, del 2005 ençà
	314-02294/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats a empreses de Barcelona el 2015
	314-02296/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de joventut el 2015
	314-02297/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars amb jornada compactada a Barcelona
	314-02298/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques d’atenció social en el període 2011-2015
	314-02299/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants atesos als centres d’atenció a la infància i l’adolescència de Barcelona el 2015
	314-02300/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de la sisena hora als centres escolars de Barcelona
	314-02302/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de locals de promocions d’habitatges de protecció oficial de l’Institut Català del Sòl que estan desocupats a Barcelona
	314-02304/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament de les obligacions i transferències pendents amb l’Ajuntament de Barcelona
	314-02305/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia de titularitat pública per a persones amb discapacitat a Barcelona
	314-02306/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que reben ajuts o prestacions a Barcelona
	314-02307/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de valoració, valoracions, plans individuals d’atenció i prestacions en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a Barcelona
	314-02308/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a promoure la marca Barcelona en el període 2010-2015
	314-02309/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini mitjà de pagament de la Generalitat i els seus organismes als proveïdors en el període 2011-2015
	314-02310/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions fetes amb els fons recaptats per l’impost turístic en el període 2012-2015
	314-02312/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions fetes a Barcelona amb els fons recaptats per l’impost turístic en el període 2012-2015
	314-02313/11
	Resposta del Govern

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requeriments i les sancions imposats el 2015 a establiments de Barcelona perquè no retolen en català
	314-02317/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat i liquidat de les transferències del Govern de l’Estat per a projectes d’inversió a Barcelona en el període 2011-2015
	314-02318/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat i liquidat de les transferències corrents i de capital atorgades a l’Ajuntament de Barcelona en el període 2011-2015
	314-02319/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació de les ràtios d’alumnes a les llars d’infants de titularitat de la Generalitat a Barcelona
	314-02321/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques pressupostades i liquidades a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de promoció del turisme del 2010 ençà
	314-02323/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació de les plantilles de les llars d’infants de titularitat de la Generalitat a Barcelona
	314-02326/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica al Consorci de l’Habitatge del 2009 ençà
	314-02328/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques per a persones en situació de pobresa extrema en el període 2011-2015
	314-02334/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions al Servei de Mediació Intercultural de l’Ajuntament de Barcelona el 2015
	314-02335/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions al Servei d’Atenció a Immigrants i Estrangers Refugiats de l’Ajuntament de Barcelona el 2015
	314-02336/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a habitatges afectats per patologies estructurals al barri de Canyelles, de Barcelona, del 2007 ençà
	314-02339/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica en concepte de beques de menjador per a alumnes de centres públics de Barcelona el curs 2013-2014
	314-02340/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions fetes a Barcelona del 2011 ençà
	314-02341/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions fetes als centres assistencials per a gent gran de Barcelona el 2014
	314-02342/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’informes d’estrangeria emesos el 2015
	314-02346/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses pressupostades i liquidades en inversions a Barcelona el 2014 i el 2015
	314-02347/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió feta a la línia 9 del metro
	314-02348/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió feta al barri del Carmel, de Barcelona, en forma de transferències corrents o pagaments d’obres a l’Agència de Promoció del Carmel i Entorns el 2015
	314-02350/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat i liquidat dels projectes d’inversió a Barcelona, en el període 2011-2015, en compliment de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
	314-02352/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’espera a Barcelona per a la valoració de la dependència, l’elaboració del pla individual d’atenció i el moment en què es rep la prestació
	314-02354/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millorament del barri de la Barceloneta, de Barcelona, acollit a la convocatòria del 2008 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora de ba
	314-02355/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millorament dels barris del Bon Pastor i del Baró de Viver, de Barcelona, acollit a la convocatòria del 2009 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa
	314-02356/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millorament dels barris de la Vinya, Can Clos i Plus Ultra, de Barcelona, acollit a la convocatòria del 2010 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa
	314-02357/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia de titularitat pública per a gent gran a Barcelona
	314-02358/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de residència de titularitat pública per a persones amb discapacitat a Barcelona
	314-02359/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques d’energia i qualitat ambiental en el període 2011-2015
	314-02360/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions al Servei de Detecció i Contacte amb Menors Estrangers Immigrants no Acompanyats de l’Ajuntament de Barcelona el 2015 i les previsions per al 2016
	314-02361/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes signats amb relació a la borsa d’habitatge de lloguer per a joves de Barcelona el 2015 i la previsió per al 2016
	314-02362/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de residència de titularitat pública per a gent gran a Barcelona
	314-02363/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers indocumentats que han estat presentats per a protecció a Barcelona el 2015
	314-02364/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions fetes als mercats de Barcelona en el període 2009-2015
	314-02365/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat i liquidat dels lloguers de locals i edificis ocupats per la Generalitat a Barcelona en el període 2011-2015
	314-02366/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que treballen als centres i equipaments d’atenció a infants i adolescents de Barcelona
	314-02367/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords i convenis signats amb l’Ajuntament de Barcelona per a fomentar la formació i l’ocupació el 2015
	314-02368/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de promoció de l’ocupació i el creixement empresarial en el període 2011-2015
	314-02370/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques de rehabilitació d’edificis en el període 2011-2015
	314-02371/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts tramitats per a habitatges afectats per patologies estructurals a Barcelona en el període 2010-2014
	314-02372/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques d’habitatge el 2014 i el 2015
	314-02373/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de residència per a persones amb discapacitat a Barcelona
	314-02374/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pisos assistits per a joves tutelats i extutelats a Barcelona
	314-02375/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les places de llars d’infants de titularitat de la Generalitat a Barcelona
	314-02377/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de residència per a gent gran de titularitat pública a Barcelona en data del 31 de desembre de 2015
	314-02380/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges d’inclusió social de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a Barcelona en data del 31 de desembre de 2015
	314-02381/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de residència per a persones amb discapacitat que estan en construcció a Barcelona
	314-02382/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de construcció d’habitatges de protecció oficial de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a Barcelona el 2015 i la previsió per al 2016
	314-02383/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius que han implantat el sistema de la carmanyola per a dinar
	314-02386/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques adreçades a persones estrangeres en el període 2011-2015
	314-02387/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques adreçades a infants en el període 2012-2015
	314-02388/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la variació del pressupost per a les plantilles dels centres docents de Barcelona el curs 2015-2016
	314-02389/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts als alumnes de les llars d’infants municipals de Barcelona
	314-02390/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de construcció de diversos instituts a Barcelona
	314-02391/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts als alumnes de les escoles de música municipals i del Conservatori Municipal de Música de Barcelona
	314-02392/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a obrir la residència Alchemika, de Barcelona
	314-02393/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions per a evitar el tancament de la planta Delphi Diesel Systems, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
	314-02395/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions per a cercar alternatives al tancament de la planta Delphi Diesel Systems, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
	314-02396/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual els Mossos d’Esquadra van deixar en llibertat el conductor que posteriorment va provocar la mort d’una dona el 29 de gener de 2016
	314-02399/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millorament del barri del Coll, de Barcelona, acollit a la convocatòria del 2007 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris, en 
	314-02410/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de construcció dels centres residencials d’acció educativa per a la infància que estableix el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona en matèria d’equipaments de serveis socials
	314-02411/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de les escoles d’educació especial municipals, de la Generalitat i concertades a Barcelona el 2015 i la previsió per al 2016
	314-02412/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els diners transferits per a equips i centres d’atenció a la infància i l’adolescència a l’Ajuntament de Barcelona el 2015
	314-02413/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús del programari lliure a les escoles
	314-02415/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de qüestionaris de factors d’ocupabilitat tramitats pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del 2012 al 2015
	314-02416/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’itineraris personalitzats d’inserció fets pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del 2012 al 2015
	314-02417/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’accions de formació fetes pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del 2012 al 2015
	314-02418/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’acreditacions i certificats emesos pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del 2012 al 2015
	314-02419/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han participat en accions del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i han estat inserides laboralment del 2012 al 2015
	314-02420/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones orientades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del 2012 al 2015
	314-02421/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contactes amb empreses per a la inserció de desocupats fets pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del 2012 al 2015
	314-02422/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos del Govern de l’Estat percebuts pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya del 2010 al 2015
	314-02423/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les transferències del Fons social europeu percebudes pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a polítiques d’ocupació del 2010 al 2015
	314-02424/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos efectius del Fons socials europeu percebuts pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a polítiques d’ocupació del 2010 al 2015
	314-02425/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa del Fons social europeu 2007-2013
	314-02426/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els convenis i els contractes programa duts a terme pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
	314-02427/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos humans del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
	314-02428/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de coordinació entre l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
	314-02429/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost previst per a l’Estratègia de política industrial
	314-02430/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llocs de treball creats en el marc de l’Estratègia de política industrial
	314-02431/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’instituts escola en funcionament
	314-02448/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar el nombre d’instituts escola
	314-02449/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model d’institut escola i el garantiment de la continuïtat pedagògica
	314-02450/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra a Barcelona i la previsió per als propers anys
	314-02489/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies interposades a l’Oficina d’Atenció Ciutadana dels Mossos d’Esquadra de la plaça de Catalunya de Barcelona el 2015
	314-02490/11
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió del conveni marc de coordinació, cooperació i col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona en matèria de seguretat pública i policia
	314-02492/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les operacions conjuntes dels Mossos d’Esquadra amb la Guàrdia Urbana i amb el Cos Nacional de Policia a Barcelona el 2014
	314-02493/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estrangers detinguts pels Mossos d’Esquadra a Barcelona el 2015
	314-02494/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies presentades per robatoris al Metro de Barcelona, els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i els tramvies metropolitans el 2015
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	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les denúncies presentades als Mossos d’Esquadra de Barcelona el 2015
	314-02496/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els detinguts pels Mossos d’Esquadra a Barcelona el 2015
	314-02497/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de delictes i faltes produïts a Barcelona durant el 2015 que els Mossos d’Esquadra han resolt
	314-02498/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’absentisme laboral a la Sala de Coordinació de la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra el 2015
	314-02499/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infraccions penals, delictes i faltes a Barcelona el 2015
	314-02500/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els accidents laborals en el Cos de Mossos d’Esquadra el 2015
	314-02501/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores extraordinàries fetes pels mossos d’esquadra a Barcelona el 2015
	314-02503/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies per infraccions de l’Ordenança de mesures per a fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic interposades per mossos d’esquadra a Barcelona el 2015
	314-02504/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses o entitats que tenen contractes públics de serveis socials i de gestió de les persones amb la Generalitat
	314-02534/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de l’empresa Delphi, de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
	314-02537/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del Pla de desenvolupament urbanístic amb relació al Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou
	314-02561/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a evitar la deslocalització d’empreses cap a altres llocs de l’Estat
	314-02562/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reportatge de la revista «Interviú» relatiu a un informe de la Policia Nacional segons el qual el primer ministre de Letònia va rebre diners per a pronunciar-se a favor de la independència de Catalunya el
	314-02572/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions del Consell d’Administració de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries del 2010 ençà
	314-02578/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els temes tractats en les reunions del Consell d’Administració de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries del 2010 ençà
	314-02579/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un pla estratègic a curt i mitjà termini per part de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
	314-02580/11
	Resposta del Govern

	Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre els accidents provocats per animals salvatges a cada comarca en els anys 2010-2014
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dispositiu per a la campanya antiincendis de l’estiu del 2016
	314-02844/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos disponibles per a la campanya antiincendis de l’estiu del 2016
	314-02845/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mossos d’esquadra que estan de baixa laboral per estrès posttraumàtic derivat d’actuacions policials
	314-02850/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre mossos d’esquadra ferits en acte de servei el 2015
	314-02851/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’equipament del Cos de Bombers per a la campanya antiincendis del 2016
	314-02853/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de creixement de la plantilla del Cos de Bombers a curt termini
	314-02854/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la Unitat Central d’Informació i Obtenció de Proves dels Mossos d’Esquadra
	314-02855/11
	Resposta del Govern

	Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre les persones que disposen de telèfon mòbil en diverses comissaries dels Mossos d’Esquadra
	314-03117/11 a 314-03203/11
	Resposta conjunta del Govern

	Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio de policies a l’àrea d’influència territorial de diverses comissaries dels Mossos d’Esquadra
	314-03204/11 a 314-03290/11
	Resposta conjunta del Govern

	Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre les armilles antibales de diverses comissaries dels Mossos d’Esquadra
	314-03291/11 a 314-03377/11
	Resposta conjunta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procés de cessió de les diverses fases d’urbanització del barri d’Espronceda, de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-03390/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per al finiment del procés de cessió de les diverses fases d’urbanització del barri d’Espronceda, de Sabadell (Vallès Occidental)
	314-03391/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les investigacions per la desaparició d’un jove barceloní al Brasil
	314-03409/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’obrir noves delegacions a l’exterior
	314-03431/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions de la Delegació del Govern al Vaticà
	314-03432/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’emplaçament de la Delegació del Govern al Vaticà
	314-03433/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retorn econòmic de la Delegació del Govern al Vaticà
	314-03434/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’emplaçament i l’ús dels immobles que ha venut la Generalitat del 2008 ençà
	314-03572/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la superfície construïda dels immobles que ha venut la Generalitat del 2008 ençà
	314-03573/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el preu de subhasta inicial dels immobles que ha venut la Generalitat del 2008 ençà
	314-03574/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el preu de venda final dels immobles que ha venut la Generalitat del 2008 ençà
	314-03575/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el preu de venda final per unitat de superfície dels immobles que ha venut la Generalitat del 2008 ençà
	314-03576/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos esperats i obtinguts dels immobles que ha venut la Generalitat del 2008 ençà
	314-03577/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades dels compradors dels immobles que ha venut la Generalitat del 2008 ençà
	314-03578/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’eliminació de purins
	314-03634/11
	Resposta del Govern
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	310-00057/11
	Anunci: Josep Enric Millo i Rocher, del GP PPC
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	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social
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	317-00041/11
	Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC
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	3.25.10. Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’òrgan que va aprovar el pla d’ajustament per a sol·licitar l’adhesió als mecanismes extraordinaris de finançament per a les comunitats autònomes
	311-00137/11
	Anunci: Josep Enric Millo i Rocher, del GP PPC
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	311-00138/11
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment del projecte de desenvolupament dels regadius per part de l’empresa Aigües del Segarra Garrigues
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	Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge de la superfície prevista de regadiu que es podrà regar en acabar el projecte del canal Segarra-Garrigues
	311-00164/11
	Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els treballs i les accions de l’empresa Aigües del Segarra Garrigues en el projecte del canal els darrers anys
	311-00165/11
	Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la repercussió pressupostària dels treballs i les accions de l’empresa Aigües del Segarra Garrigues en el projecte del canal
	311-00166/11
	Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s
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	311-00167/11
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la incorporació de regants al canal Segarra-Garrigues
	311-00168/11
	Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’efecte socioeconòmic dels nous regadius del canal Segarra-Garrigues en les poblacions afectades
	311-00169/11
	Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la divulgació de la planificació i la implantació del sistema de regadiu del canal Segarra-Garrigues
	311-00170/11
	Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les previsions amb relació al sistema de regadiu del canal Segarra-Garrigues
	311-00171/11
	Anunci: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol d’inspecció dels centres per a la gent gran
	311-00172/11
	Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla d’actuació per a la inspecció de residències per a la gent gran
	311-00173/11
	Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el model de resolució per a l’avaluació de la inspecció de residències per a la gent gran
	311-00174/11
	Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el període per a resoldre les incidències detectades en la inspecció de residències per a la gent gran
	311-00175/11
	Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el tràmit d’audiència que es dóna a les residències per a la gent gran per a presentar les incidències resoltes
	311-00176/11
	Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les incidències detectades en les inspeccions de centres per a la gent gran
	311-00177/11
	Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres per a la gent gran en què les inspeccions han detectat incidències
	311-00178/11
	Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les incidències resoltes favorablement en els centres per a la gent gran del 2014 ençà
	311-00179/11
	Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les incidències resoltes desfavorablement en els centres per a la gent gran del 2014 ençà
	311-00180/11
	Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’inspeccions de residències públiques per a la gent gran
	311-00181/11
	Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’inspeccions de residències concertades per a la gent gran
	311-00182/11
	Anunci: Elisabeth Valencia Mimbrero, del GP C’s


	3.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de l’obligació en el sector de l’hostaleria i la restauració de posar a disposició del consumidor envasos d’oli d’oliva etiquetats i no reutilitzables
	314-04494/11
	Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’autoritat que controla l’obligació en el sector de l’hostaleria i la restauració de posar a disposició del consumidor envasos d’oli d’oliva etiquetats i no reutilitzables
	314-04495/11
	Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les campanyes divulgatives de les denominacions d’origen protegides d’oli d’oliva verge extra el 2015
	314-04496/11
	Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a promoure l’oli d’oliva del 2014 ençà
	314-04497/11
	Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport a les fires sectorials d’oli
	314-04498/11
	Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració entre departaments per a promocionar l’oli d’oliva verge extra
	314-04499/11
	Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les col·laboracions en la promoció de l’oli d’oliva verge extra el 2015 i el 2016
	314-04500/11
	Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la denúncia de la Coordinadora Salvem el Crit contra els actes d’edificació a la platja del Golfet, de Calella de Palafrugell (Baix Empordà)
	314-04501/11
	Formulació: GP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la puntuació dels alumnes que segueixen un pla curricular individualitzat
	314-04502/11
	Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera de reflectir la puntuació del pla curricular individualitzat en l’expedient acadèmic oficial
	314-04503/11
	Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que dóna l’expedient acadèmic dels alumnes que segueixen un pla curricular individualitzat amb relació a l’esforç que han fet
	314-04504/11
	Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reflex dels insuficients en l’expedient acadèmic dels alumnes que segueixen un pla curricular individualitzat
	314-04505/11
	Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que segueixen un pla curricular individualitzat
	314-04506/11
	Formulació: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars a què s’estendrà el pla pilot d’implantació del primer cicle d’educació infantil en escoles rurals i d’entorns desfavorits
	314-04507/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars que apliquen el pla pilot d’implantació del primer cicle d’educació infantil en escoles rurals i d’entorns desfavorits
	314-04508/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que es beneficien del pla pilot d’implantació de del primer cicle d’educació infantil en escoles rurals i d’entorns desfavorits
	314-04509/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de l’accés equitatiu al servei de transport escolar no obligatori i al gratuït
	314-04510/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions previstes per a garantir l’accés equitatiu al servei de transport escolar no obligatori i al gratuït
	314-04511/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per a garantir als alumnes de nuclis de població allunyats i zones rurals l’accés al servei de transport escolar no obligatori i al gratuït
	314-04512/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació del sistema de tarificació social per als ensenyaments de 0 a 3 anys de gestió pública
	314-04513/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sistema de tarificació social per als ensenyaments de 0 a 3 anys de gestió pública
	314-04514/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els imports que aportaran les administracions en el sistema de tarificació social per als ensenyaments de 0 a 3 anys de gestió pública
	314-04515/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vinculació del lloc de treball docent amb el projecte educatiu dels centres escolars
	314-04516/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de llocs singulars per la vinculació del lloc de treball docent amb el projecte educatiu dels centres escolars
	314-04517/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes educatius dels centres escolars
	314-04518/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llocs de treball docent dels centres escolars
	314-04519/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari relatiu a la convocatòria d’oposicions per a proveir places docents
	314-04520/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de convocar oposicions per a proveir places docents el 2016
	314-04521/11
	Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del projecte de desenvolupament dels regadius per part de l’empresa Aigües del Segarra Garrigues
	314-04522/11
	Formulació: Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP C’s
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