BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XI legislatura · segon període · número 141 · Divendres 27 de maig de 2016

TAU L A D E C O N T I N G U T
1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
1.25. Preguntes al Govern
1.25.15. Preguntes per escrit
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vacuna contra la malaltia de la
llengua blava dels remugants
314-03482/11
Resposta del Govern

11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de ramaders que administren la vacuna contra la malaltia de la llengua blava dels remugants
314-03483/11
Resposta del Govern

12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el caràcter voluntari de la vacuna
contra la malaltia de la llengua blava dels remugants
314-03484/11
Resposta del Govern

12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació o derogació de l’ordre ministerial que estableix el caràcter obligatori de la vacuna contra la malaltia de
la llengua blava dels remugants
314-03485/11
Resposta del Govern

13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les indemnitzacions per a compensar
els ramaders que perdin animals per la vacunació contra la malaltia de la llengua blava
314-03486/11
Resposta del Govern

13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de construcció d’una
escola a Vallmoll (Alt Camp)
314-03512/11
Resposta del Govern

14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tipologia de centres, pel que fa
a la complexitat, amb què treballa el Departament d’Ensenyament
314-03518/11
Resposta del Govern

15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars d’alta complexitat
314-03519/11
Resposta del Govern

17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a donar
suport escolar als col·lectius més vulnerables
314-03520/11
Resposta del Govern

17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars d’alta complexitat que tenen implantada la sisena hora
314-03521/11
Resposta del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars d’alta complexitat que tenen servei de suport escolar especial
314-03522/11
Resposta del Govern

17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars d’alta complexitat que tenen servei de suport escolar personalitzat
314-03523/11
Resposta del Govern

17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a donar suport
escolar als col·lectius més vulnerables
314-03532/11
Resposta del Govern

18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de construcció d’una
escola a Mediona (Alt Penedès)
314-03561/11
Resposta del Govern

18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a la construcció d’una escola a Mediona (Alt Penedès)
314-03562/11
Resposta del Govern

18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’iniciar la construcció
d’una nova escola a Mediona (Alt Penedès) el 2016
314-03563/11
Resposta del Govern

18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació d’una partida pressupostària per a la construcció d’una escola a Mediona (Alt Penedès) el 2016
314-03564/11
Resposta del Govern

18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de construcció de
centres escolars a l’Alt Penedès que té previst d’iniciar el 2016
314-03565/11
Resposta del Govern

19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres que té previst d’iniciar
en centres escolars de l’Alt Penedès el 2016
314-03566/11
Resposta del Govern

19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de construcció de
centres escolars que duu a terme a l’Alt Penedès
314-03567/11
Resposta del Govern

19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de construcció de
centres escolars al Garraf que té previst d’iniciar el 2016
314-03568/11
Resposta del Govern

19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de construcció de
centres escolars que duu a terme al Garraf
314-03569/11
Resposta del Govern

20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres que té previst d’iniciar
en centres escolars del Garraf el 2016
314-03570/11
Resposta del Govern

20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació d’una partida pressupostària per a la construcció d’equipaments escolars a Sant Pere de Ribes (Garraf)
314-03571/11
Resposta del Govern

20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta d’ocupació pública prevista
per al 2016 en els àmbits de l’execució penal i els serveis penitenciaris
314-03591/11
Resposta del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalitat dels ajuts gestionats per
la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes
314-03595/11
Resposta del Govern

21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les activitats finançades amb els
ajuts gestionats per la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes
314-03596/11
Resposta del Govern

23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de les activitats, les
reunions i els congressos en què participen les entitats de la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes
314-03597/11
Resposta del Govern

23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats beneficiàries dels ajuts
gestionats per la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes
314-03598/11
Resposta del Govern

23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits que han de complir
les entitats per a ésser beneficiàries dels ajuts gestionats per la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes
314-03599/11
Resposta del Govern

23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels ajuts gestionats per la
Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes
314-03600/11
Resposta del Govern

24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària a què
han estat assignats els ajuts gestionats per la Federació d’Organitzacions Catalanes
Internacionalment Reconegudes
314-03601/11
Resposta del Govern

24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atorgament d’ajuts a la Federació
d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes
314-03602/11
Resposta del Govern

24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els crèdits amb termini de pagament vençut i situació de mora
314-03604/11
Resposta del Govern

25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els interessos pagats per crèdits
vençuts el 2015
314-03605/11
Resposta del Govern

25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació de l’oferta escolar a
Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
314-03678/11
Resposta del Govern

25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consulta a la comunitat educativa
de Mollet del Vallès (Vallès Oriental) amb relació a la planificació de l’oferta escolar
314-03679/11
Resposta del Govern

26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consulta a la comunitat educativa de Mollet del Vallès (Vallès Oriental) amb relació al tancament de línies públiques de P3
314-03680/11
Resposta del Govern

Taula de contingut

26

3

BOPC 141
27 de maig de 2016

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consulta a la comunitat educativa de Mollet del Vallès (Vallès Oriental) amb relació a la inversió en nous equipaments escolars
314-03681/11
Resposta del Govern

26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consulta a la comunitat educativa de Mollet del Vallès (Vallès Oriental) amb relació a l’oferta d’educació secundària
314-03682/11
Resposta del Govern

27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la solució a la falta d’espai a l’Institut Aiguaviva, de Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
314-03683/11
Resposta del Govern

27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de construcció i posada en funcionament de l’edifici per a l’Institut Aiguaviva, de Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
314-03684/11
Resposta del Govern

27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en funcionament del quart
institut al sector de la Vinyota, a Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
314-03685/11
Resposta del Govern

27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del manteniment dels equipaments educatius de Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
314-03686/11
Resposta del Govern

28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que l’Ajuntament de Mollet del Vallès (Vallès Oriental) destina al manteniment dels equipaments educatius
314-03687/11
Resposta del Govern

28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’encarregar-se del manteniment dels equipaments educatius de Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
314-03688/11
Resposta del Govern

28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió d’una partida pressupostària per a encarregar-se del manteniment dels equipaments educatius de Mollet
del Vallès (Vallès Oriental)
314-03689/11
Resposta del Govern

28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació i els objectius del tràmit
de reparcel·lació de les finques de secà del canal Segarra-Garrigues
314-03694/11
Resposta del Govern

29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis de compatibilitat que
demanava la declaració d’impacte ambiental del projecte del canal Segarra-Garrigues del 2010
314-03695/11
Resposta del Govern

29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els exemplars comprats de mitjans
de comunicació i les subscripcions contractades el 2015
314-03699/11
Resposta del Govern

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa per la compra d’exemplars i per les subscripcions a mitjans de comunicació el 2015
314-03700/11
Resposta del Govern

31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els llocs de distribució dels exemplars comprats i de les subscripcions a mitjans de comunicació el 2015
314-03701/11
Resposta del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a la compra d’exemplars o la subscripció a mitjans de comunicació el 2015
314-03702/11
Resposta del Govern

32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els encàrrecs remunerats a mitjans
de comunicació el 2015
314-03703/11
Resposta del Govern

32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses de mitjans de comunicació que han rebut encàrrecs remunerats el 2015
314-03704/11
Resposta del Govern

32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa dels encàrrecs remunerats a empreses de mitjans de comunicació el 2015
314-03705/11
Resposta del Govern

32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a adjudicar encàrrecs remunerats a empreses de mitjans de comunicació el 2015
314-03706/11
Resposta del Govern

32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació d’un estudi del cost
d’eliminar els peatges de la carretera C-31 al pas pel Baix Penedès
314-03710/11
Resposta del Govern

33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre les empreses adjudicatàries de mitjans aeris per a extingir incendis forestals i els procediments judicials oberts als jutjats d’instrucció de Sagunt (Camp de Morvedre)
314-03713/11
Resposta del Govern

33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’abocador supracomarcal de Fígols de Tremp (Pallars Jussà)
314-03720/11
Resposta del Govern

34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intervenció dels serveis d’emergència en l’incendi d’un domicili de la urbanització de Can Olivella, d’Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès), el 26 de febrer de 2016
314-03726/11
Resposta del Govern

35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de delictes comesos a
Badalona (Barcelonès) el 2014
314-03733/11
Resposta del Govern

36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes comeses a
Badalona (Barcelonès) el 2014
314-03734/11
Resposta del Govern

39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de delictes comesos a
Badalona (Barcelonès) el 2015
314-03735/11
Resposta del Govern

40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes comeses a
Badalona (Barcelonès) el 2015
314-03736/11
Resposta del Govern

40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’enfocament de les solucions a la
violència de gènere segons una piulada publicada al compte dels Mossos d’Esquadra
314-03737/11
Resposta del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adequació de la piulada dels Mossos d’Esquadra relativa a la violència de gènere
314-03738/11
Resposta del Govern

41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les queixes sobre la piulada dels
Mossos d’Esquadra relativa a la violència de gènere
314-03739/11
Resposta del Govern

41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la focalització de la lluita contra la
violència de gènere en la víctima o en l’agressor
314-03740/11
Resposta del Govern

41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retirada de la campanya de publicitat institucional «Benvinguda línia 9!»
314-03783/11
Resposta del Govern

42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’incompliment del que estableix
la modificació dels articles 118 i 520 de la Llei d’enjudiciament criminal, relatius a la
possibilitat d’accedir als atestats policials
314-03842/11
Resposta del Govern

42

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius
no voluntaris dels parcs de bombers
314-03843/11 a 314-03871/11
Resposta conjunta del Govern

44

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre els índexs de puntualitat de les
línies del servei ferroviari de rodalia del gener al març del 2016
314-03887/11 a 314-03937/11
Resposta conjunta del Govern

46

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre els índexs de puntualitat de les
línies de Ferrocarrils de la Generalitat del gener al març del 2016
314-03938/11 a 314-03973/11
Resposta conjunta del Govern

47

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre les incidències en les línies del
servei ferroviari de rodalia del gener al març del 2016
314-03974/11 a 314-04024/11
Resposta conjunta del Govern

48

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre les incidències en les línies de
Ferrocarrils de la Generalitat del gener al març del 2016
314-04025/11 a 314-04060/11
Resposta conjunta del Govern

48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de negociacions de la
Comissió Bilateral Generalitat-Estat amb relació a la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
314-04072/11
Resposta del Govern

49

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de bombers operatius
no voluntaris dels parcs de bombers
314-04106/11 a 314-04173/11
Resposta conjunta del Govern

50

3. Tramitacions en curs
3.25. Preguntes al Govern
3.25.10. Preguntes orals en comissió
Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les assignatures no
lingüístiques que es preveu d’impartir en espanyol i anglès
311-00187/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de centres
d’educació primària i secundària que faran assignatures no lingüístiques en espanyol
311-00188/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de centres
d’educació primària i secundària que faran assignatures no lingüístiques en anglès
311-00189/11
Anunci: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost anual d’un efectiu del Cos de Mossos d’Esquadra
311-00190/11
Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la suspensió de funcions d’un inspector d’ensenyament arran de la denúncia presentada per la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes i d’Associacions de Famílies de
Centres Públics de Badalona amb relació a presumptes irregularitats en la matriculació d’escoles concertades
311-00191/11
Anunci: Mireia Boya e Busquet, juntament amb una altra diputada del GP CUP-CC, Jéssica
Albiach Satorres, juntament amb un altre diputat del GP CSP

55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions arran de
la denúncia presentada per la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes
i d’Associacions de Famílies de Centres Públics de Badalona amb relació a presumptes irregularitats en la matriculació d’escoles concertades
311-00192/11
Anunci: Mireia Boya e Busquet, juntament amb una altra diputada del GP CUP-CC, Jéssica
Albiach Satorres, juntament amb un altre diputat del GP CSP

55

3.25.15. Preguntes per escrit
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de remodelació del Centre Penitenciari Obert de Tarragona
314-04561/11
Rectificació del text presentat

56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció de responsabilitats
amb relació a l’accés als correus dels funcionaris de la Generalitat pel Centre de
Seguretat de la Informació de Catalunya
314-04663/11
Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP

57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el presumpte incompliment del Codi
penal pel Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya per haver accedit als
correus dels funcionaris de la Generalitat
314-04664/11
Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP

57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció de responsabilitats polítiques pel presumpte incompliment de la llei amb relació a l’accés als correus dels
funcionaris de la Generalitat pel Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya
314-04665/11
Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP

58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les intervencions de correus o dispositius mòbils pel Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya
314-04666/11
Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP

58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reglament que regula les intervencions de correus o dispositius mòbils que pot fer el Centre de Seguretat de la
Informació de Catalunya
314-04667/11
Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP

59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya ha intervingut correus i dispositius mòbils de funcionaris de
la Generalitat
314-04668/11
Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les intervencions de correus i dispositius mòbils de funcionaris de la Generalitat que ha fet el Centre de Seguretat
de la Informació de Catalunya
314-04669/11
Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP

59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Centre de Seguretat de la
Informació de Catalunya ha intervingut correus i dispositius mòbils de ciutadans i
moviments socials
314-04670/11
Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP

60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya per a intervenir correus i dispositius mòbils
de ciutadans i moviments socials
314-04671/11
Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP

60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les intervencions de correus i dispositius mòbils de ciutadans i moviments socials que ha fet el Centre de Seguretat
de la Informació de Catalunya
314-04672/11
Formulació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP

61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la denúncia presentada per la Federació d’Associacions de Mares i Pares de l’Escola Pública de Badalona amb relació
a diverses irregularitats en la matriculació en escoles concertades
314-04673/11
Formulació: Mireia Boya e Busquet, juntament amb una altra diputada del GP CUP-CC

61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els alts càrrecs i el personal eventual del Govern de la desena legislatura que mantenen una vinculació laboral amb
el Govern actual
314-04674/11
Formulació: Alícia Romero Llano, del GP SOC

62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les concessions dels centres residencials d’acció educativa
314-04675/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nom i l’emplaçament dels centres residencials d’educació intensiva
314-04676/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places dels centres
residencials d’educació intensiva
314-04677/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les concessions dels centres residencials d’educació intensiva
314-04678/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos detectats de
menors afectats per enterovirus el 2016
314-04679/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preses amb relació als
casos de menors afectats per enterovirus
314-04680/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de l’inici de la presa de
mesures amb relació als casos de menors afectats per enterovirus
314-04681/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors ingressats
en hospitals per enterovirus
314-04682/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC
Taula de contingut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes d’informació amb
relació als casos de menors afectats per enterovirus
314-04683/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió que es produeixin més
casos de menors afectats per enterovirus
314-04684/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què s’ha donat a conèixer als professionals el protocol per al casos de menors afectats per enterovirus
314-04685/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera als serveis de
pediatria
314-04686/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos de parotiditis detectats en joves vacunats entre el 1994 i el 1996 amb dosis no prou efectives
314-04687/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions preses amb relació
als brots de parotiditis en joves vacunats entre el 1994 i el 1996 amb dosis no prou
efectives
314-04688/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes d’informació i prevenció activats arran dels darrers brots de parotiditis
314-04689/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de consultes rebudes
amb relació als brots de parotiditis
314-04690/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adequació de la política de prevenció en salut pública i comunicació als ciutadans
314-04691/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de joves vacunats de parotiditis amb dosis no prou efectives entre el 1994
i el 1996
314-04692/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la detecció dels joves vacunats de
parotiditis amb dosis no prou efectives entre el 1994 i el 1996
314-04693/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un estudi que prioritzi
la construcció de noves comissaries
314-04694/11
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP SOC

70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compromís de construir una comissaria a Torredembarra (Tarragonès)
314-04695/11
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP SOC

70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de construir una comissaria a Torredembarra (Tarragonès)
314-04696/11
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació donada a l’Ajuntament de Torredembarra (Tarragonès) amb relació a la construcció d’una comissaria
al municipi
314-04697/11
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP SOC

71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones dedicades
a fer els informes relatius a incendis per a obtenir les llicències urbanístiques
314-04698/11
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP SOC

71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació relativa als incendis
químics que s’ha donat als bombers
314-04699/11
Formulació: Carles Castillo Rosique, del GP SOC

72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per a suprimir un grup
de P3 de l’Escola Rosa Oriol, de Lliçà d’Amunt (Vallès Oriental)
314-04700/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC

72
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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25.

Preguntes al Govern

1.25.15.

Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vacuna contra la
malaltia de la llengua blava dels remugants
314-03482/11
Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27615 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

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 314-03482/11 us informo del següent:
L’anàlisi de la situació i evolució de la malaltia de la llengua blava a França, realitzat tant a nivell de Catalunya i a nivell de l’Estat espanyol, com per part d’organitzacions científiques i administracions públiques europees, alerta d’una més que
probable entrada del vector que la transmet al territori català en els propers mesos.
La Comissió Europea assenyala la vacunació preventiva com l’eina més efectiva
per evitar l’entrada de la malaltia de la llengua blava en una zona lliure i per evitar
la seva difusió en les zones de restricció.
Davant el risc real d’entrada a territori de l’Estat Espanyol, el mes de desembre
de 2015 el Ministeri va proposar formalment l’aplicació d’una vacunació massiva
preventiva a les quatre comunitats autònomes que compartim frontera amb França,
tal com es fa a d’altres zones del territori espanyol adjacents a zones de restricció i
circulació del virus.
Les autoritats competents en sanitat animal de les quatre comunitats autònomes
vam decidir sobiranament la postura a seguir davant aquesta proposta. En el cas de
Catalunya, l’anàlisi de la situació ha fet concloure la necessitat de dur a terme l’actuació amb l’objectiu d’evitar l’entrada de la malaltia i prevenir així les conseqüències a nivell sanitari, comercial i econòmic que se’n derivarien.
L’estratègia emprada per part de l’Estat Espanyol actual de lluita davant la llengua blava estableix en cas d’entrada de la malaltia, totes les explotacions ubicades
a les zones incloses a la zona de restricció adjacents als focus (en un radi mínim de
150 km) entrarien en una rutina de vacunació obligatòria i urgent fins a assolir novament l’estatus de zona lliure.
En aquest sentit, les explotacions ubicades en aquestes zones també veurien bloquejats els seus moviments per un període mínim de 90 dies fins a complir amb els
condicionants per al moviment establerts a la normativa nacional i europea.
L’estratègia seguida per la Conselleria respon a la voluntat d’evitar la declaració
de zones de restricció i la vacunació amb caràcter d’urgència.
Barcelona, 17 de maig de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
ramaders que administren la vacuna contra la malaltia de la llengua
blava dels remugants
314-03483/11
Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27616 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

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 314-03483/11 us informo del següent:
A data de 12 de maig de 2016, els ramaders que han administrat la vacuna de la
llengua blava a Catalunya són:
– Sector Oví: 648 explotacions vacunades (29,31%) i 119.418 caps (36,84%)
– Sector Boví: 2.630 explotacions vacunades (52,96%) i 249.910 caps (50,47%).
Barcelona, 17 de maig de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el caràcter voluntari
de la vacuna contra la malaltia de la llengua blava dels remugants
314-03484/11
Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27617 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

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 314-03484/11 us informo del següent:
La vacunació preventiva ha d’evitar l’entrada del virus a Catalunya i a l’Estat Espanyol per tal de mantenir l’estatus de zona lliure del qual gaudim diverses Comunitats Autònomes de la franja nord de la península des del 2015, després de 6 anys
sense cap focus de la malaltia.
L’assoliment d’aquest objectiu depèn en gran mesura d’aconseguir una cobertura
vacunal que asseguri la protecció d’un percentatge de població sensible suficient per
disminuir fins a nivells negligibles el risc d’infecció del total de la població.
Aquesta és la política que fins ara s’ha establert i que ha seguit l’Estat Espanyol
en relació a aquesta malaltia i que va lligada a la consideració que la reglamentació
europea té de la mateixa.
La responsabilitat d’aquesta Conselleria és impulsar una política de sanitat animal que previngui conseqüències negatives pel nostre sector ramader, tant a nivell
sanitari tot evitant la vacunació d’urgència, com comercial i econòmic.
Barcelona, 17 de maig de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació o
derogació de l’ordre ministerial que estableix el caràcter obligatori
de la vacuna contra la malaltia de la llengua blava dels remugants
314-03485/11
Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27618 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

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 314-03485/11 us informo del següent:
Atesos els arguments exposats en les propostes de resposta a les preguntes parlamentàries 314-03482/11 i 314-03484/11, el Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació no té previst sol·licitar la modificació ni la derogació de l’ordre
ministerial que estableix la obligatorietat de la vacunació contra la malaltia de la
llengua blava.
Barcelona, 17 de maig de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les indemnitzacions
per a compensar els ramaders que perdin animals per la vacunació
contra la malaltia de la llengua blava
314-03486/11
Proponent: Òscar Ordeig i Molist, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27619 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

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 314-03486/11 us informo del següent:
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha establert una
sèrie de mesures per a fer una monitorització dels possibles efectes adversos que generi l’aplicació de la vacuna. Hi ha tres actuacions bàsiques:
– Sistema canalitzat de farmacovigilància: per poder fer-ne una gestió, el DARP
canalitzarà les comunicacions a l’Agència Espanyola del Medicament de sospites
d’efectes adversos derivats de l’aplicació de la vacuna, en cas que apareguin. Tant
veterinaris com ramaders poden comunicar als Serveis Veterinaris Oficials (SVO)
de la seva comarca qualsevol sospita d’efecte advers relacionat amb la vacuna.
– Seguiment oficial: cadascuna de les 27 comarques incloses a la zona de vacunació ha designat tres explotacions en les quals es farà un seguiment per part dels Serveis Veterinaris Oficials de l’oficina comarcal. A l’hora d’escollir les explotacions
objecte d’aquest seguiment s’han prioritzat les explotacions d’oví i en segon terme
les explotacions de boví en extensiu.
– Comitè de seguiment: s’ha creat un comitè de seguiment específic format per
veterinaris del DARP, tècnics del CReSA, ramaders i veterinaris de camp. La missió
del comitè és avaluar les comunicacions de sospites d’efectes adversos rebudes, així
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com proposar les mesures tècniques pertinents en funció de les conclusions obtingudes d’aquesta avaluació.
En cas que el comitè de seguiment conclogui que existeix causalitat entre les
reaccions adverses observades i l’aplicació de la vacuna, el DARP donarà el suport
tècnic necessari als titulars de les explotacions afectades per tal que puguin iniciar
les accions que corresponguin per a la reclamació de les responsabilitats que se’n
derivin al laboratori fabricant de la vacuna però no n’assumirà el seu cost.
Barcelona, 17 de maig de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de
construcció d’una escola a Vallmoll (Alt Camp)
314-03512/11
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27815 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

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 les preguntes parlamentàries 314-03512/11, 31403561/11, 314-03562/11, 314-03563/11, 314-03564/11, 314-03565/11, 314-03566/11,
314-03567/11, 314-03568/11, 314-03569/11 i 314-03570/11 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 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.
En aquests moments el Departament d’Ensenyament està executant les obres
corresponents a l’ampliació de l’Institut Gelida i a la nova construcció de l’Escola
Guerau de Peguera.
El 10 de març de 2015 el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar la
nova construcció de l’Institut Nou de Vilafranca del Penedès.
El Departament d’Ensenyament té previst en la planificació de construccions escolars l’ampliació de l’Escola del municipi de Mediona.
Annex, us trameto, la relació d’obres de reforma, ampliació i millora (RAM)
que el Departament d’Ensenyament té previst executar a la comarca de Garraf l’any
2016.
El Departament d’Ensenyament elabora la planificació de construccions escolars
d’acord amb les necessitats d’escolarització i la disponibilitat pressupostària.
Barcelona, 13 de maig 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 tipologia de
centres, pel que fa a la complexitat, amb què treballa el Departament
d’Ensenyament
314-03518/11
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27684 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

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 les preguntes parlamentàries 314-03518/11, 31403519/11, 314-03520/11, 314-03521/11, 314-03522/11, 314-03523/11 i 314-03532/11
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 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.
D’acord amb l’establert en la Resolució ENS/906/2014, de 23 d’abril per la qual
es determinen els centres educatius i els llocs de treball docents que tenen la consideració de dificultat especial (DOGC 6613, de 30.4.2014).
En l’apartat 4 de la Resolució ENS/906/2014, de 23 d’abril, es determina les relacions d’escoles i instituts que a partir del curs 2014-2015 estan classificats com
centres de màxima complexitat. En aquestes relacions també hi figuren els centres
que el curs 2013-2014 i anteriors tenien la consideració de centres d’atenció educativa preferent (CAEP).
El nombre de centres educatius de màxima complexitat del Servei d’Educació de
Catalunya el curs 2015-2016 és de 339 amb 99.198 alumnes escolaritzats.
També us informo que algunes de les mesures que el Departament d’Ensenyament posa a disposició dels centres per donar suport als col·lectius més vulnerables
son les següents:
Els plans educatius d’entorn són una proposta de cooperació educativa entre el
Departament d’Ensenyament i les entitats municipalistes, que tenen com a objectiu
d’aconseguir l’èxit educatiu de tots els alumnes en les diferents dimensions (personal, acadèmica, social i laboral) i contribuir a la cohesió social.
Els plans educatius d’entorn s’adrecen a tot l’alumnat i a tota la comunitat educativa, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més fràgils i vulnerables
La implementació dels plans educatius d’entorn es va iniciar el curs 2004-2005
amb 31 plans i 26 municipis implicats. Actualment hi ha 82 municipis implicats en
10 plans educatius d’entorn 7, dels quals 14 s’han iniciat en el curs actual. Els plans
educatius d’entorn acullen el 67,8% dels centres de màxima complexitat.
Des dels plans educatius d’entorn es potencien accions orientades donar suport
escolar adreçades a l’alumnat amb risc d’exclusió, actuacions per a les seves famílies
i suport a les activitats esportives i de lleure.
Les aules d’acollida son un recurs preferent per a l’acollida d’alumnes nouvinguts. S’entén per alumnat nouvingut l’alumne de nacionalitat estrangera que s’incorpora al sistema educatiu a Catalunya a partir de 3r de primària. Té aquesta consideració durant els dos primers anys d’escolaritat (o, excepcionalment, 3 anys si
procedeix d’àmbits culturals molt allunyats del nostre).
És un punt de referència i un marc de treball obert amb una interacció constant
amb la dinàmica del centre, la qual cosa permet una atenció emocional i curricular personalitzada i un aprenentatge intensiu de la llengua catalana i proporciona a
l’alumne nouvingut una atenció adequada a les seves necessitats i progressos rela1.25.15. Preguntes per escrit
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cionals i lingüístics, com a complement del treball del grup classe al qual estigui
adscrit.
Atès el caràcter obert de l’aula d’acollida els alumnes s’hi poden incorporar
en qualsevol moment del curs, i també es pot decidir la reincorporació plena d’un
alumne a l’aula ordinària en el moment que es consideri més adient.
El recurs de l’aula d’acollida s’estructura de manera flexible, en funció de les
necessitats dels alumnes i tenint en compte la cultura organitzativa de cada centre. Això implica la possibilitat d’atendre alumnes en grups diversos, en funció de
la seva escolarització prèvia, la llengua d’origen o altres característiques que puguin determinar necessitats educatives específiques diferenciades. El nombre màxim d’alumnes que treballa simultàniament en cada grup se situa al voltant dels 10
alumnes.
En el curs 2015-2016 537 centres del Servei d’Educació de Catalunya disposen
d’aula d’acollida.
El suport lingüístic i social és un recurs adreçat a alumnes d’origen estranger que
no es poden considerar estrictament nouvinguts escolaritzats en centres que estiguin
ubicats en entorns sociolingüístics on el català no tingui una presència dominant i
que necessiten suport lingüístic per accedir al currículum.
Els centres educatius han de donar la resposta organitzativa més adequada per
garantir l’aprenentatge de la llengua, l’accés al currículum i els processos de socialització, tant escolars com socials dels alumnes d’origen estranger.
En el curs 2015-2016 s’ha atorgat la dotació específica per desenvolupar suport
lingüístic i social a 291 centres del Servei d’Educació de Catalunya.
El Departament d’Ensenyament desenvolupa el Projecte Promoció Escolar del
poble gitano des del curs 2006-2007.
Els objectius del projecte son:
– Promoure l’escolarització plena de l’alumnat gitano a Catalunya a les diferents
etapes del sistema educatiu mitjançant la prevenció, diagnosi i actuació precoç contra l’absentisme escolar.
– Aconseguir l’èxit escolar i la promoció sociolaboral de l’alumnat gitano.
– Promoure els valors de la cultura gitana dins el currículum escolar i la vida
del centre.
Per tal de desenvolupar el projecte es compta amb la figura del promotor/a escolar. El promotor/a escolar és un professional membre del poble gitano que coneix els
elements configuratius de la identitat d’aquest poble i d’altres derivats de la situació
socioeconòmica, i la diversitat d’expectatives de les famílies davant del fet escolar.
És un referent positiu per a la comunitat gitana perquè coneix les entitats i les persones que en formen parts i manté una bona relació amb les famílies.
Actualment el projecte es desenvolupa en 10 zones amb alt percentatge d’alumnat gitano i està finançat amb els Ajuntaments on es du a terme.
Durant el curs 2014-2015 un total de 1.125 alumnes van ser atesos per part dels
promotor/es escolars i 656 famílies. Entre l’alumnat atès cal destacar que el 54% va
millorar notablement l’assistència als centres educatius.
Barcelona, 13 de maig de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars
d’alta complexitat
314-03519/11
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27684 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03518/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures
previstes per a donar suport escolar als col·lectius més vulnerables
314-03520/11
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27684 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03518/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars
d’alta complexitat que tenen implantada la sisena hora
314-03521/11
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27684 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03518/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars
d’alta complexitat que tenen servei de suport escolar especial
314-03522/11
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27684 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03518/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars
d’alta complexitat que tenen servei de suport escolar personalitzat
314-03523/11
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27684 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03518/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a
donar suport escolar als col·lectius més vulnerables
314-03532/11
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27684 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03518/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de
construcció d’una escola a Mediona (Alt Penedès)
314-03561/11
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27815 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03512/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst
per a la construcció d’una escola a Mediona (Alt Penedès)
314-03562/11
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27815 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03512/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’iniciar
la construcció d’una nova escola a Mediona (Alt Penedès) el 2016
314-03563/11
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27815 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03512/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació
d’una partida pressupostària per a la construcció d’una escola a
Mediona (Alt Penedès) el 2016
314-03564/11
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27815 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03512/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de
construcció de centres escolars a l’Alt Penedès que té previst
d’iniciar el 2016
314-03565/11
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27815 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03512/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres que té
previst d’iniciar en centres escolars de l’Alt Penedès el 2016
314-03566/11
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27815 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03512/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de
construcció de centres escolars que duu a terme a l’Alt Penedès
314-03567/11
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27815 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03512/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de
construcció de centres escolars al Garraf que té previst d’iniciar el
2016
314-03568/11
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27815 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03512/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de
construcció de centres escolars que duu a terme al Garraf
314-03569/11
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27815 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03512/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres que té
previst d’iniciar en centres escolars del Garraf el 2016
314-03570/11
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27815 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03512/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació
d’una partida pressupostària per a la construcció d’equipaments
escolars a Sant Pere de Ribes (Garraf)
314-03571/11
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27606 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

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 314-03571/11 us informo del següent:
El Departament d’Ensenyament executarà durant l’any 2016 actuacions de reforma, ampliació i millora (RAM) a l’Escola Santa Eulàlia i a l’Institut Alexandre Galí
de Sant Pere de Ribes.
Barcelona, 13 de maig de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’oferta d’ocupació
pública prevista per al 2016 en els àmbits de l’execució penal i els
serveis penitenciaris
314-03591/11
Proponent: Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27605 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

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 314-03591/11 us informo del següent:
El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge té com a
actuació estratègica per enguany la tramitació de la corresponent Oferta d’Ocupació
Pública (OOP) per a la seva aprovació pel Govern de la Generalitat.
La previsió pel 2016 és aprovar una OOP amb un major nombre de places vacants que han de ser proveïdes per personal de nou accés, en tant que la normativa
pressupostària bàsica estatal amplia els col·lectius i percentatges de la taxa de reposició. Tanmateix, per a dur a terme aquesta convocatòria és necessària l’aprovació
dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2016 (PGC 2016), els quals
hauran de regular també aquesta qüestió per a la correcta planificació i gestió dels
recursos humans de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
A l’espera del context normatiu pressupostari corresponent informem que hem
iniciat els estudis i anàlisis de les necessitats de personal de nou accés en llocs vacants dotats pressupostàriament, per tal de poder dur a terme les consideracions i
tràmits que s’escaiguin, tan bon punt es disposi dels PGC 2016, que ens permetin
l’aprovació d’una OOP 2016 que reculli les demandes de personal de nou accés per
garantir un funcionament de qualitat dels serveis públics.
Barcelona, 17 de maig de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalitat dels
ajuts gestionats per la Federació d’Organitzacions Catalanes
Internacionalment Reconegudes
314-03595/11
Proponent: Juan Milián Querol, del GP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27641 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-03595/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-03596/11, 31403597/11, 314-03598/11, 314-03599/11, 314-03600/11 i 314-03601/11.
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 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.
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Els ajuts DIPLOCAT per a la projecció internacional de les organitzacions civils
catalanes contribueixen a posicionar internacionalment aquestes organitzacions en
els seus respectius àmbits d’actuació sectorial. La finalitat d’aquests ajuts és afavorir
la contribució de les entitats civils catalanes en els grans debats internacionals, així
com reforçar la imatge de Catalunya al món com un país compromès, responsable
i solidari.
Les bases reguladores d’aquests ajuts estableixen que poden ser-ne beneficiaries
les organitzacions privades, sense finalitat de lucre, d’àmbit territorial català, inscrites en qualsevol dels registres públics de la Generalitat de Catalunya, que siguin
membres degudament inscrits d’una organització europea o internacional del seu
sector d’activitat, o siguin entitats consultives d’un organisme internacional multilateral. Les bases també estableixen que per optar a aquests ajuts, les entitats han
de cofinançar un mínim d’un 20% del cost total de l’activitat per la qual demanen
l’ajut, i que el total de l’import sol·licitat en cap cas no pot superar els 5.000 euros.
Quaranta entitats han estat beneficiàries de la convocatòria 2014 dels ajuts DIPLOCAT per a la projecció internacional de les organitzacions civils catalanes,
les quals consten a la següent Resolució publicada al web del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya: http://www.diplocat.cat/ca/activitats/participacio/280-ajuts-a-la-societat-civil/informacio/756-ajuts-a-la-societat-civil-1a-convocatoria.
Quaranta-una entitats han estat beneficiàries de la convocatòria 2015 dels ajuts
DIPLOCAT per a la projecció internacional de les organitzacions civils catalanes,
les quals consten a la Resolució publicada al web del Consell de Diplomàcia Pública
de Catalunya: http://www.diplocat.cat/ca/activitats/participacio/280-ajuts-a-la-societat-civil/informacio/759-ajuts-a-la-societat-civil-2a-convocatoria.
Com a resultat d’aquests ajuts, les entitats beneficiàries van reforçar el seu posicionament internacional i la seva capacitat d’incidència en les seves respectives
federacions o associacions internacionals a través de la participació en trobades
d’àmbit internacional.
Una vegada finalitzat el termini de justificació dels ajuts, el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya revisa la memòria justificativa presentada per cadascuna de
les entitats beneficiàries que inclou la relació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts, així com la memòria econòmica justificativa del cost de les activitats
portades a terme per cada entitat beneficiària.
Tant a l’exercici 2014 com a l’exercici 2015, els ajuts DIPLOCAT per a la projecció internacional de les organitzacions civils catalanes es van imputar a la partida
pressupostària 226.0005. El cost total dels ajuts per al 2014, després de revisar les
justificacions presentades per les entitats beneficiàries, ha suposat un 92,05% d’execució de l’import destinat. Per al 2015, encara pendent de revisar totes les justificacions presentades per les entitats beneficiàries, ha suposat un 88,76% d’execució de
l’import destinat.
Barcelona, 13 de maig 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 activitats
finançades amb els ajuts gestionats per la Federació
d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes
314-03596/11
Proponent: Juan Milián Querol, del GP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27641 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03595/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de les
activitats, les reunions i els congressos en què participen les entitats
de la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment
Reconegudes
314-03597/11
Proponent: Juan Milián Querol, del GP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27641 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03595/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats
beneficiàries dels ajuts gestionats per la Federació d’Organitzacions
Catalanes Internacionalment Reconegudes
314-03598/11
Proponent: Juan Milián Querol, del GP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27641 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03595/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits que han
de complir les entitats per a ésser beneficiàries dels ajuts gestionats
per la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment
Reconegudes
314-03599/11
Proponent: Juan Milián Querol, del GP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27641 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03595/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels
ajuts gestionats per la Federació d’Organitzacions Catalanes
Internacionalment Reconegudes
314-03600/11
Proponent: Juan Milián Querol, del GP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27641 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03595/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida
pressupostària a què han estat assignats els ajuts gestionats
per la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment
Reconegudes
314-03601/11
Proponent: Juan Milián Querol, del GP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27641 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03595/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atorgament
d’ajuts a la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment
Reconegudes
314-03602/11
Proponent: Juan Milián Querol, del GP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27642 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

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 314-03602/11 us informo del següent:
El Departament de la Presidència, va concedir l’any 2015 una subvenció a FOCIR destinada a subvencionar despeses derivades de les activitats de foment de la
projecció internacional de la societat civil catalana per import de 40.000 euros a
càrrec de la partida pressupostària PR1101 D/482.00.01.00/2310.
El Departament de Benestar Social i Família va concedir l’any 2015 una subvenció a FOCIR destinada a subvencionar programes d’activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana per import de 5.000 euros a càrrec de la partida
pressupostària BE12 D/482.00.01.00/323B.
Barcelona, 13 de maig 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 els crèdits amb
termini de pagament vençut i situació de mora
314-03604/11
Proponent: Joan Coscubiela Conesa, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27687 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

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 314-03604/11 us informo del següent:
No hi ha cap préstec amb les condicions especificades a la pregunta.
Barcelona, 17 de maig de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els interessos
pagats per crèdits vençuts el 2015
314-03605/11
Proponent: Joan Coscubiela Conesa, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27688 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

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 314-03605/11 us informo del següent:
La liquidació de pressupost del 2015, pel que fa a despeses financeres, ha estat
de 1.202.254.382,52 euros. Aquest import inclou el total dels interessos i altres despeses financeres.
Barcelona, 17 de maig de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació de
l’oferta escolar a Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
314-03678/11
Proponent: María José García Cuevas, del GP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27607 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

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 314-03679/11 us informo del següent:
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El Departament d’Ensenyament d’acord amb l’establert a l’article 44 de la Llei
12/2009, del de juliol, d’educació, aprova la programació l’oferta educativa en el
marc de la taula mixta de planificació del municipi de Mollet del Vallès.
D’acord amb l’establert a l’article 25 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, la conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local del municipi de Mollet del Vallès
destinats a centres públics d’educació infantil, educació primària o educació especial són competència de l’Ajuntament, en conseqüència, l’Ajuntament de Mollet del
Vallès és l’administració que disposa de la informació corresponent a l’exercici de
les seves competències.
El Departament d’Ensenyament es fa càrrec de les despeses corresponents al
manteniment dels centres educatius públics de secundària tenint en compte l’optimització dels recursos i la disponibilitat pressupostària.
El Departament d’Ensenyament està estudiant la ubicació definitiva de l’Institut
Aiguaviva de Mollet del Vallès.
Barcelona, 13 de maig de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consulta a la
comunitat educativa de Mollet del Vallès (Vallès Oriental) amb relació
a la planificació de l’oferta escolar
314-03679/11
Proponent: María José García Cuevas, del GP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27607 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03678/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consulta a la
comunitat educativa de Mollet del Vallès (Vallès Oriental) amb relació
al tancament de línies públiques de P3
314-03680/11
Proponent: María José García Cuevas, del GP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27607 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03678/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consulta a la
comunitat educativa de Mollet del Vallès (Vallès Oriental) amb relació
a la inversió en nous equipaments escolars
314-03681/11
Proponent: María José García Cuevas, del GP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27607 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03678/11.
1.25.15. Preguntes per escrit
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consulta a la
comunitat educativa de Mollet del Vallès (Vallès Oriental) amb relació
a l’oferta d’educació secundària
314-03682/11
Proponent: María José García Cuevas, del GP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27607 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03678/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la solució a la falta
d’espai a l’Institut Aiguaviva, de Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
314-03683/11
Proponent: María José García Cuevas, del GP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27607 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03678/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de
construcció i posada en funcionament de l’edifici per a l’Institut
Aiguaviva, de Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
314-03684/11
Proponent: María José García Cuevas, del GP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27607 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03678/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en
funcionament del quart institut al sector de la Vinyota, a Mollet del
Vallès (Vallès Oriental)
314-03685/11
Proponent: María José García Cuevas, del GP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27607 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03678/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del
manteniment dels equipaments educatius de Mollet del Vallès (Vallès
Oriental)
314-03686/11
Proponent: María José García Cuevas, del GP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27607 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03678/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que
l’Ajuntament de Mollet del Vallès (Vallès Oriental) destina al
manteniment dels equipaments educatius
314-03687/11
Proponent: María José García Cuevas, del GP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27607 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03678/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió
d’encarregar-se del manteniment dels equipaments educatius de
Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
314-03688/11
Proponent: María José García Cuevas, del GP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27607 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03678/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió d’una
partida pressupostària per a encarregar-se del manteniment dels
equipaments educatius de Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
314-03689/11
Proponent: María José García Cuevas, del GP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27607 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03678/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació i els
objectius del tràmit de reparcel·lació de les finques de secà del canal
Segarra-Garrigues
314-03694/11
Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27620 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

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 314-03694/11 us informo del següent:
L’adaptació de l’estructura parcel·lària prèvia a la transformació en regadiu en
l’àmbit del regadiu Segarra - Garrigues, està organitzada en 38 zones d’actuació
d’acord amb el que estableix la Llei de Reforma i Desenvolupament Agrari (Decret
118/1973, de 12 de gener).
De les 38 zones decretades, la situació a dia d’avui és la següent:
27 zones, que representen un total de 29.642 ha estan finalitzades.És a dir, els
propietaris han pres possessió de les noves finques resultants de la reparcel·lació.
D’entre aquestes zones finalitzades, els propietaris de 16 zones, que representen
un total de 12.024 ha, ja disposen dels nous títols de propietat.
A més a més, per al present any es preveu lliurar els títols a 4 de les 27 zones finalitzades, un total de 6.496 ha; els títols de 5 zones més es lliuraran el proper 2017,
mentre que no hi ha previsió per a les 2 zones restants.
Cal destacar en aquest punt que, a causa de diferents ampliacions de les zones
d’especial protecció per a les aus que han afectat a l’àmbit del regadiu Segarra - Garrigues, algunes de les zones de concentració han avançat únicament en la part no
afectada per Xarxa Natura 2000.
– Les 11 zones restants, fins les 38 zones decretades, la concentració parcel·lària
està en procés. Una d’aquestes zones està en fase molt avançada, i es preveu la presa
de possessió de les noves finques aquest 2016. Les altres 10, tot i que es troben en
diferents fases del procés, estan totes elles en un estat de revisió.
L’objectiu és que totes les zones de l’àmbit Segarra - Garrigues que es transformin en regadiu hagin estat concentrades, de manera prèvia, a la seva posada en reg.
Barcelona, 17 de maig de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis de
compatibilitat que demanava la declaració d’impacte ambiental del
projecte del canal Segarra-Garrigues del 2010
314-03695/11
Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27621 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

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 314-03695/11 us informo del següent:
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La Declaració d’Impacte Ambiental del projecte Segarra-Garrigues, al punt 5
de l’apartat 4, diu: «Es desconeix l’efecte que poden tenir els diferents mecanismes i
estructures de regadiu com són pivots o aspersors mòbils, sent previsible un major
efecte negatiu dels segons respecte als primers, tant per al major impacte visual-obstacle, com per la mobilitat i inseguretat que comporten, especialment per a les espècies que nidifiquen dins del cereal. Per tot això es proposa la realització d’una Prova
Pilot de regadiu de suport al cereal per analitzar la compatibilitat amb la conservació de les aus estèpiques».
D’altra banda la DIA en el mateix apartat 4.5 en analitzar la Prova Pilot proposada en l’estudi d’impacte ambiental considera que «[...] El projecte contempla l’execució d’una prova pilot amb l’objectiu de determinar si hi ha possibilitats d’aplicació
del reg de suport en condicions específiques que permetin fer-ho compatible amb la
conservació de les aus estèpiques.»
Per desenvolupar aquest estudi de compatibilitat s’ha desenvolupat l’estudi sobre
l’«Elecció de la zona on desenvolupar la prova pilot de reg de suport i propostes metodològiques per a l’elaboració d’un estudi científic adequat».
Aquest estudi va ser elaborat l’any 2012 per la consultora ambiental Limonium,
sota la supervisió del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
de la Generalitat de Catalunya. L’esmentat document es va analitzar per un equip
d’experts, que va arribar a la conclusió que la prova pilot proposada en aquest estudi
no era viable per raons tècniques associades a la situació poblacional de les espècies estepàries.
Al desembre de 2015 es va tornar a reunir el grup de treball encarregat de l’anàlisi i disseny de la prova pilot per tal de reprendre el desenvolupament de la mateixa.
L’esmentat grup de treball va posar de manifest que la realització de la prova pilot
només era aconsellable si es disposava d’una població estabilitzada i favorable d’espècies estepàries que permetés extreure resultats concloents i extrapolables. Es va
constatar que, en el moment present, les poblacions d’aus estepàries a la zona prevista per a efectuar la prova pilot segueixen sent molt baixes, el que faria difícil valorar
l’efecte de l’impacte sobre elles.
L’objectiu d’aquest 2016 és continuar els treballs de disseny de la prova per poder
posar-la en pràctica quan l’estat de les poblacions sigui l’òptim per poder extreure
resultats concloents de la seva realització, d’acord amb les recomanacions dels experts.
Barcelona, 17 de maig de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els exemplars
comprats de mitjans de comunicació i les subscripcions
contractades el 2015
314-03699/11
Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27680 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

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 conjunta a les preguntes escrites, amb Número
de Tramitació: 314-03699/11 a 314-03706/11, ambdues incloses, us trameto, en do-
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cument annex, la informació facilitada per la Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana.
Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i,
per consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera 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.
Barcelona, 18 de maig de 2016
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència
Annex

El nombre d’exemplars o subscripcions a mitjans de comunicació que s’han contractat des del Govern i des de totes les seves empreses i organismes l’any 2015, la
despesa realitzada per aquest concepte i els llocs d’ús o distribució dels exemplars o
subscripcions estan recollits en el quadre informatiu que s’adjunta en annex.
La compra d’exemplars o subscripcions es du a terme seguint les directrius de
cada departament i organisme públic que, segons les seves competències i camps
d’actuació específics, determinen les seves necessitats.
Més enllà de la publicitat institucional, el Departament de la Presidència no ha
fet encàrrecs remunerats a mitjans de comunicació durant l’any 2015.
Jordi Vilajoana i Rovira, secretari
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa per la
compra d’exemplars i per les subscripcions a mitjans de comunicació
el 2015
314-03700/11
Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27680 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03699/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els llocs de
distribució dels exemplars comprats i de les subscripcions a mitjans
de comunicació el 2015
314-03701/11
Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27680 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03699/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a la
compra d’exemplars o la subscripció a mitjans de comunicació el 2015
314-03702/11
Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27680 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03699/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els encàrrecs
remunerats a mitjans de comunicació el 2015
314-03703/11
Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27680 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03699/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses de
mitjans de comunicació que han rebut encàrrecs remunerats el 2015
314-03704/11
Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27680 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03699/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa dels
encàrrecs remunerats a empreses de mitjans de comunicació el 2015
314-03705/11
Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27680 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03699/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per
a adjudicar encàrrecs remunerats a empreses de mitjans de
comunicació el 2015
314-03706/11
Proponent: Marta Ribas Frías, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27680 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03699/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació d’un
estudi del cost d’eliminar els peatges de la carretera C-31 al pas pel
Baix Penedès
314-03710/11
Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27472 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

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 314-03710/11 us informo del següent:
L’alliberament de la concessió i la gratuïtat d’aquest tram suposa una modificació
de la concessió del tot substancial i representa un rescat parcial que, d’acord amb la
legislació vigent, hauria de ser compensat al concessionari.
Per poder disposar de les dades suficients respecte del cost del rescat i la supressió dels peatges de les concessions, la Generalitat de Catalunya va encarregar a la
Universitat Politècnica de Catalunya l’estudi corresponent. Els resultats d’aquest estudi són públics i de lliure accés mitjançant el nou portal Viacat.
Barcelona, 17 de maig de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre
les empreses adjudicatàries de mitjans aeris per a extingir incendis
forestals i els procediments judicials oberts als jutjats d’instrucció de
Sagunt (Camp de Morvedre)
314-03713/11
Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27167 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

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 314-03713/11, us trameto, en document annex, la informació facilitada per la Secretaria General d’Interior.
Barcelona, 12 de maig de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior
Annex

1. Atès que el procediment judicial relacionat amb expedients de contractació de
mitjans aeris, del que es té coneixement està en fase d’instrucció, encara no tenim
constància de quins són els expedients de contractació que puguin resultar afectats,
però per aquest motiu, la Generalitat de Catalunya ha comparegut com a acusació
particular pels possibles perjudicis que es poguessin derivar a aquesta Administració.
2. Estem estudiant les mesures processals pertinents per garantir que els contractes es puguin executar durant aquesta propera campanya forestal.
Cèsar Puig i Casañas, secretari General
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’abocador
supracomarcal de Fígols de Tremp (Pallars Jussà)
314-03720/11
Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27473 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

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 314-03720/11 us informo del següent:
A 2014 l’Agència de Residus de Catalunya va cedir al Consell Comarcal del
Pallars Jussà el Centre de tractament de residus municipals de Tremp, integrat per
una planta de compostatge i un dipòsit controlat. El valor del conjunt, que inclou els
terrenys, la inversió de la construcció inicial del dipòsit i la planta de compostatge
així com una primera ampliació del dipòsit, ascendeix a un total de 4.835.680,52 €.
Posteriorment s’ha licitat i adjudicat una ampliació del dipòsit per un import de
1.778.955,97 € (21% IVA inclòs).
La inversió per a la darrera ampliació del dipòsit efectuada és de 1.778.955,97 €,
segons el conveni signat en data 14 de maig de 2012, destinada a l’obra civil, despeses de projecte, direcció de l’obra i seguiment.
La inversió inicial de l’ARC dels terrenys i instal·lacions del Centre de Tractament de Residus Municipals de Tremp, cedits a favor del Consell Comarcal del Pallars Jussà l’any 2014, ascendeixen a 4.835.680,52 €. D’aquesta inversió, 161.980,81 €
corresponen a la compra dels terrenys, 1.006.057,97 € a la construcció inicial del
dipòsit, 3.440.799,94 € als estudis previs, assistència tècnica i a l’obra del dipòsit i
la planta de compostatge del Centre de Tractament, i 226.841,80 € a una ampliació
del dipòsit.
La inversió per a la darrera ampliació efectuada per la Generalitat es correspon
amb la prevista en el conveni de col·laboració signat entre ARC i Consell Comarcal
del Pallars Jussà que és de 1.778.955,97 €. L’import de licitació i adjudicació corresponent a l’obra civil correspon a 1.709.053,37 € i l’import corresponent a les despeses de projecte, direcció de l’obra i seguiment és de 69.902,60 €.
Aquesta instal·lació és titularitat del Consell Comarcal del Pallars Jussà i dóna
servei a les comarques de la Val d’Aran, l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i el mateix Pallars Jussà, optimitzant així les despeses econòmiques tant d’execució d’obra
com d’explotació de la instal·lació.
Els mecanismes de control són els habituals en aquests tipus d’instal·lacions.
Barcelona, 10 de maig de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intervenció dels
serveis d’emergència en l’incendi d’un domicili de la urbanització de Can
Olivella, d’Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès), el 26 de febrer de 2016
314-03726/11
Proponent: Carles Castillo Rosique, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27168 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

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 314-03726/11, us informo el següent:
El telèfon d’emergències 112 va rebre la primera trucada relacionada amb l’incident a què fa referència la pregunta a les 01: 02: 46h. Els serveis operatius alertats
van ser:
– 01:05:21h: Despatx per via telemàtica amb tota la informació facilitada al Cos
de Bombers de la Generalitat i transferència de la trucada de l’alertant per tal que es
comuniquessin directament.
– 01:05:21h: Despatx per via telemàtica de les dades de l’incident a CECAT, Cos
de Mossos d’Esquadra i Sistema d’Emergències Mèdiques.
– 01:05:57h: Es trucà a la Policia Local de Vallirana per donar avís. No van respondre a l’oficina. Un altre operador gestiona una trucada realitzada per ells a les 01:
05: 19h, indicant que s’estaven adreçant al lloc.
Quant al nombre i dotacions que s’hi van traslladar, es van activar dos trens de
resposta complets:
Un integrat per 12 bombers, composat per una autobomba més un vehicle de comandament de Sant Feliu de Llobregat, una autobomba de Santa Coloma de Cervelló i una autoescala de Martorell.
L’altre integrat per 8 bombers i composat per dues autobombes més, una autoescala de Vilafranca del Penedès i un vehicle de comandament de Sant Boi de Llobregat.
A més, atesa la magnitud del sinistre, es reforçaren els recursos mitjançant l’activació del parc de bombers voluntaris de Begues (sortida a les 2:10), que en aquell
moment no era obert, i l’activació d’una dotació d’una autobomba amb tres bombers
del parc de Gavà (sortida 1:43).
Les primeres dotacions en arribar al lloc dels fets van ser les del parc de Sant
Feliu i de Santa Coloma de Cervelló, a l’1:30 h, amb el sots-cap de guàrdia com a
primer comandament responsable.
Les tasques de rescat, salvament i extinció es van donar per finalitzades a les 6:15 h.
Barcelona, 12 de maig de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
delictes comesos a Badalona (Barcelonès) el 2014
314-03733/11
Proponent: Xavier García Albiol, del GP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27655 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

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 les preguntes parlamentàries 314-03733/11, 31403734/11, 314-03735/11 i 314-03736/11, us trameto, en document annex, la informació facilitada per la Direcció General de la Policia.
Barcelona, 12 de maig de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior
Annex

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, s’ha considerat
convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració,
proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió
i anàlisi.
Delictes. Data actualització 21/03/2016
Tipus fet (nivell 2)
Conduir sota els efectes d’alcohol
Negativa a sotmetre’s a les proves
Conducció temerària
Originar un greu risc per la circulació

Fets Coneguts x Fet principal
2014

2015

Total

144

115

259

2

8

10

15

9

24

3

6

9

Conduir sense permís per pèrdua de vig. per punts

21

27

48

Conduir sense haver obtingut mai permís o llicència

52

54

106

Cond. amb priv. judicial caut. o def. permís/llicència

6

10

16

2

2

Conduir sota els efectes de drogues
Conduir sota els efectes d’alcohol i drogues

4

4

8

Homicidi dolós

7

2

9

Assassinat

1

Homicidi per imprudència greu
Lesions

2
86

Lesions per imprudència greu
Lesions (lleu)
Maltractaments en l’àmbit de la llar

203

Maltractament d’obra sense lesió (lleu)
Detenció il·legal (antic)

9

Detenció il·legal
Amenaces

211

Amenaces (lleu)
Coaccions

19

Coaccions (lleu)

Violència fís/psíq habitual a l’àmbit familiar
Hostilitat i humiliació (laboral)
Vexacions i/o injuries pers.173.2 (lleu)
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97

183

2

2

140

140

192

395

1

1

7

16

4

4

201

412

87

87

15

34

5

5

14

14

2

3

5

62

55

117

Assetjament
Tracte degradant / vexatori

1

1

1
2

2
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Tipus fet (nivell 2)
Agressions sexuals

Fets Coneguts x Fet principal
2014

2015

Total

11

2

13

1

1

8

17

1

1

6

11

5

5

2

6

Agressió sexual (víctima menor de 16 anys)
Agressions sexuals amb penetració

9

Agressió sexual amb penetració (menor de 16 anys)
Abusos sexuals

5

Abús sexual (víctima menor de 16 anys)
Abusos sexuals amb penetració

4

Agressió sexual (víctima menor 13 anys)

2

Abús sexual (víctima menor 13 anys)

3

Contacte amb menors 13 anys per finalitat sexual

1

2
2

5
1

Assetjament sexual

3

3

Actes contacte menors 16 per realitzar del. sexual

1

1

2

2

4

6

Actes contacte menors 16 per sol·lic. mater. porno
Exhibicionisme

2

Coacció a la prostitució

1

Prostitució/corrupció de menors/incapaços

2

1

Pornografia de menors/discapacitats

1

1

2

Descobriment i revelació de secrets

13

15

28

Entrada a vivenda aliena

12

10

22

4

4

8

Intrusió en sistemes informàtics

2

2

Mantenir-se c/volunt titul. fora hora obert (lleu)

1

1

Del.cont.intimitat,imatge i inv. domicili gen.

1

1

Calumnia

1

1

Injúria

3

3

Injúria entre particulars (lleu)

2

2

3

3

Violació de domicili jurídic

Sostracció de menor
Trencament dels deures de custòdia

1

5

Inducció de menors a l’abandonament de domicili

3

5
1

1

53

32

85

Abandonament de menor d’edat o discapacitat

4

6

10

Abandonament de família

1

Impagament de prestacions

Mendicitat amb menors
Abandonament temporal de menor
Furt

2
802

Furt (lleu)
Furt interior vehicle

40

Robatori amb violència/intimidació (casa habitada)
Robatori amb força
Robatori amb força interior vehicle
Extorsió

Robatori i furt d’ús de vehicle sense intimidació
Usurpació (antic)
Ocupació immobles

820

1.622

1.392

1.392
70
56

1.394

2.812

823

937

1.760

1.171

1.165

2.336

1.418
6

4

6

6

10

140

140

4

2

6

269

137

406

3

1

4

232

135

367

86

86

1

1

2

5

Ocupació immobles (lleu)
Defraudacions
Defraudacions de fluït elèctric i anàlogues

3

56

Robatori o furt d’ús de vehicle
Robatori i furt d’ús de vehicle amb intimidació

2

1

30

Furt interior vehicle (lleu)
Robatori amb violència i/o intimidació

1
2

3

Fascicle segon
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Tipus fet (nivell 2)

Fets Coneguts x Fet principal
2014

2015
7

7

19

18

37

Defraudacions de fluït elèctric i anàlogues (lleu)
Estafes informàtiques
Estafes bancàries targetes

153

Estafes bancàries targetes (lleu)
Altres estafes

99

Altres estafes (lleu)
Apropiació indeguda (antic)

44

192

345

194

194

130

229

79

79

18

62

Apropiació indeguda

18

18

Apropiació indeguda (lleu)

38

38

8

20

Apropiació indeguda de vehicle
Danys

12
305

Danys (lleu)
Danys aparells informàtics i documents electrònics

1

Danys imprudents

1

Contra la propietat intel·lectual

372

677

527

527

6

7
1

1

1

Contra la propietat industrial

25

20

45

Receptació i altres conductes afins

85

62

147

1

1

2

4

1

1

3

3

4

5

1

1

Contra els drets dels treballadors
Protecció de la flora, fauna i animals domèstics

2

Maltractament d’animal domèstic
Abandonament d’animals domèstics (lleu)
Incendi

1

Incendi forestal
Incendi en bens propis

1

Contra la salut pública (consum)

1

1

2

23

36

59

8

2

10

4

4

28

25

53

1

8

9

1

1

Contra la salut pública (tràfic drogues)
Falsificació de moneda i efectes timbrats
Exped/distrib moneda falsa coneix. falsedat (lleu)
Falsificació document públic, oficial o mercantil
Altres falsificacions documentals
Tràfic/ús document d’identitat fals
Falsificació/tinença/ús targetes crèdit/dèbit/xecs
De la usurpació de l’estat civil
Usurpació de funcions públiques

1

1

1

2

14

15

29

1

3

4

3

3

1

2

Ús de documents autèntics sense estar legitimat
Infidelitat custòdia documents i violació secrets

1

Tràfic d’influències

1

Realització arbitrària del propi dret

6

Acusació, denúncia falsa

1
1

7

2

2

Simulació de delictes

12

5

17

Obstrucció a la justícia i deslleialtat prof.

18

4

22

Trencament de condemna (resolució judicial)

53

50

103

Trencament de condemna (no reingrés)

1

Contra exer. drets fonamentals i llib. públiques
Atemptat a agents de l’autoritat

76

Atemptat a autoritat / funcionari públic

1
1

1

60

136

2

2

28

10

38

Desordres públics

2

2

4

Terrorisme

1

Tinença d’armes i explosius

1

1

2

Organitzacions criminals

2

3

5

Resistència, desobediència a agents de l’autoritat
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Tipus fet (nivell 2)

Fets Coneguts x Fet principal
2014

2015
2

2

6.787

9.434

16.221

Grups criminals
Total

Total

Faltes. Data actualització 21/03/2016
Tipus fet (nivell 2)
Falta d’amenaces

Fets Coneguts x Fet principal
2014

2015

Total
250

165

85

Falta de coaccions

15

6

21

Falta d’injúries

32

21

53

Falta de lesions

311

137

448

Falta de lesions per imprudència

6

6

Falta de maltractament d’obra sense lesió

20

5

Falta de vexacions

16

5

21

150

74

224

Falta de furt

2.825

1.640

4.465

Falta de danys

1.082

591

1.673

Falta d’estafa (bancària)

284

184

468

Falta d’estafa (altres)

153

77

230

1

1

2

65

40

105

18

36

Falta d’incompliment d’obligacions familiars

Falta de danys (històric, artístic,..)
Falta d’apropiació indeguda
Falta d’apropiació indeguda de vehicle
Falta de defraudació de fluït elèctric i altres
Falta contra la propietat industrial

1
18

25

1

2

2

Falta de deslluïment de bens mobles i immobles

39

44

83

Falta de circulació de moneda o efectes falsos

12

11

23

Falta d’abandonament d’estris o instruments perill

1

1

Falta de descurança d’animals ferotges

1

1

Falta de maltractaments animals espectacles no aut

1

Falta d’abandonament d’animal domèstic

1

2

3

Falta de maltractament d’animals domèstics

2

1

3

Falta de respecte o desob. lleu agents autoritat

62

37

99

Alterar lleument l’ordre de tribunal, espectacles,

1

1

Mantenir-se c/ voluntat titular fora d’hores obert

1

1

Realitzar activitats sense assegurança resp. civil
Total

1

1

1

2

5.268

2.980

8.248

Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia; Jordi Jané i Guasch,
conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes
comeses a Badalona (Barcelonès) el 2014
314-03734/11
Proponent: Xavier García Albiol, del GP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27655 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03733/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
delictes comesos a Badalona (Barcelonès) el 2015
314-03735/11
Proponent: Xavier García Albiol, del GP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27655 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03733/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de faltes
comeses a Badalona (Barcelonès) el 2015
314-03736/11
Proponent: Xavier García Albiol, del GP PPC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27655 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03733/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’enfocament de les
solucions a la violència de gènere segons una piulada publicada al
compte dels Mossos d’Esquadra
314-03737/11
Proponent: Marta Moreta Rovira, juntament amb dos altres diputats del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27656 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

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 les preguntes parlamentàries 314-03737/11, 31403738/11, 314-03739/11 i 314-03740/11, us trameto, en document annex, la informació facilitada per la Direcció General de la Policia.
Barcelona, 12 de maig de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior
Annex

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, s’ha considerat
convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració,
proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió
i anàlisi.
La comunicació de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra té l’objectiu
de facilitar informació d’interès general relacionada amb la seguretat ciutadana, fer
difusió de l’activitat més rellevant d’aquest cos de policia i, sobretot, fer difusió de
consells de seguretat i prevenir la comissió de delictes.
La finalitat no és altra que la de procurar la seguretat de la ciutadania, donant
recomanacions de seguretat que permetin conscienciar dels riscos i prendre mesures per evitar o reduir la possibilitat de ser víctima d’un delicte, de qualsevol tipus
de delicte.
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La Policia de la Generalitat lamenta la interpretació errònia que s’ha donat a la
piulada publicada en el compte de twitter del cos de Mossos d’Esquadra, però cal
afirmar rotundament que el missatge publicat tenia la única finalitat de posar èmfasi
en la prevenció contra aquest concret tipus de delictes: les agressions sexuals, sense
cap intencionalitat.
Els consells de seguretat poden anar adreçats a un sector de la població específic,
com poden ser les persones grans, els menors d’edat, les dones, les persones LGBT,
els turistes, també poden anar adreçats a col·lectius professionals concrets, comerciants, transportistes, etc. però sempre es tracta de donar resposta a un problema
concret per reduir la comissió de qualsevol forma de delicte, fent incís especialment
en la prevenció.
Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adequació de la
piulada dels Mossos d’Esquadra relativa a la violència de gènere
314-03738/11
Proponent: Marta Moreta Rovira, juntament amb dos altres diputats del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27656 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03737/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les queixes sobre la
piulada dels Mossos d’Esquadra relativa a la violència de gènere
314-03739/11
Proponent: Marta Moreta Rovira, juntament amb dos altres diputats del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27656 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03737/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la focalització de la
lluita contra la violència de gènere en la víctima o en l’agressor
314-03740/11
Proponent: Marta Moreta Rovira, juntament amb dos altres diputats del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27656 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03737/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retirada de la
campanya de publicitat institucional «Benvinguda línia 9!»
314-03783/11
Proponent: David Mejía Ayra, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27681 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

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 escrita, amb Número de Tramitació:
314-03783/11 us trameto, en document annex, la informació facilitada per la Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana.
Barcelona, 18 de maig de 2016
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència
Annex

El Govern va tornar a elaborar la falca de ràdio de la campanya «Benvinguda
L9!» per tal d’adaptar-la a les recomanacions de l’acord 14/2016 d’1 de març, adoptat pel Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. La campanya també comptava
amb diverses càpsules televisives que es van emetre en el seu format original.
El cost de la producció de tota la campanya va ser de 1.800 euros més IVA. El
cost de la seva emissió va ser de zero euros, ja que l’Autoritat del Transport Metropolità cedia espais a aquest efecte. L’ens col·laborava conjuntament amb d’altres administracions públiques en la difusió de la campanya.
La Comissió Assessora de Publicitat Institucional està pendent de la renovació
dels seus membres.
Jordi Vilajoana i Rovira, secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’incompliment
del que estableix la modificació dels articles 118 i 520 de la Llei
d’enjudiciament criminal, relatius a la possibilitat d’accedir als
atestats policials
314-03842/11
Proponent: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27657 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

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 314-03842/11, us
trameto, en document annex, la informació facilitada per la Direcció General de la
Policia.
Barcelona, 12 de maig de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior
Annex

Diferents Lleis orgàniques han modificat recentment diversos articles de la Llei
d’Enjudiciament Criminal amb la finalitat de transposar al dret espanyol tres Directives europees que incideixen sobre diferents aspectes relacionats amb els processos
1.25.15. Preguntes per escrit

42

BOPC 141
27 de maig de 2016

1.25.15. Preguntes per escrit

penals (concretament la Directiva 2010/64/UE, de 20 d’octubre de 2010, relativa al
dret a la interpretació i a traducció en els processos penals, la Directiva 2012/13/
UE de 22 de maig de 2012, relativa al dret a la informació en els processos penals i la
Directiva 2013/48/UE, de 22 d’octubre de 2013, sobre el dret a l’assistència de lletrat
en els processos penals i en els procediments relatius a l’ordre de detenció europea
i sobre el dret a què s’informi a un tercer en el moment de la privació de llibertat i a
comunicar-se amb tercers i amb autoritats consulars durant la privació de llibertat).
Pel que fa a l’article 520 de la Llei d’Enjudiciament Criminal, en el qual es regulen els drets de la persona detinguda, ha estat objecte de modificació per part de
dues Lleis orgàniques:
– La Llei orgànica 5/2015, de 27 d’abril, per la qual es modifiquen la LECr i la
LOPJ per transposar la Directiva 2010/64/UE de 20 d’octubre de 2010 relativa al
dret a la interpretació i a traducció en els processos penals, i la Directiva 2012/13/
UE de 22 de maig de 2012, relativa al dret a la informació en els processos penals
(en endavant, LO 5/2015).
– La Llei orgànica 13/2015, de 5 d’octubre, de modificació de la LECr per a l’enfortiment de les garanties processals i la regulació de les mesures d’investigació tecnològica (en endavant, LO 13/2015).
L’entrada en vigor d’aquestes Lleis orgàniques va implicar la necessitat d’adaptar
a la nova regulació l’operativa policial i els formularis i documentació utilitzats per
la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.
En concret, l’article 520.2.d) de la Llei d’enjudiciament criminal, al qual fa referència la sol·licitud, reconeix un nou dret a les persones detingudes consistent en poder
accedir als elements de les actuacions que siguin essencials per impugnar la legalitat
de la detenció. Aquest dret es va introduir a l’article 520 de la Llei d’enjudiciament
criminal mitjançant la LO 5/2015, la qual va transposar al dret intern el contingut de
la Directiva 2012/13/UE, relativa al dret a la informació en els processos penals.
Tal i com s’especifica de manera explícita en el propi Preàmbul de la LO 5/2015
(apartat IV), el dret d’accés a l’expedient que regula l’esmentada Directiva, en relació
amb les persones detingudes o privades de llibertat, «l’ha recollit l’article 520 de la
Llei d’enjudiciament criminal i el seu abast es limita, per exigències de la normativa
europea, als elements de les actuacions que siguin essencials per impugnar la legalitat
de la detenció o privació de llibertat. Es tracta de proporcionar, amb anterioritat a la
interposició del recurs (habeas corpus) únicament la informació que sigui fonamental
perquè sigui possible valorar la legalitat de la detenció o privació de llibertat.». En
conseqüència, l’art.520.2.d) LECr reconeix un dret a les persones detingudes a accedir,
no a la totalitat de les actuacions o diligències policials (o, dit d’una altra manera, a la
totalitat de l’atestat policial), sinó únicament a aquella informació de les diligències policials que resulti essencial per poder valorar i, si ho considera pertinent, impugnar la
legalitat de la detenció mitjançant un procediment d’habeas corpus.
Posteriorment, si s’incoa un procediment judicial penal, la persona investigada
podrà accedir a la totalitat de les actuacions, tal i com preveu l’art.118 LECr, sempre
i quan no s’hagi acordat per part de l’autoritat judicial competent el secret del sumari (d’acord amb el que preveu l’art.302 LECr).
Ateses les rellevants novetats introduïdes pel legislador en relació amb els drets
de les persones detingudes i amb la finalitat de garantir una homogeneïtat en l’operativa de totes les Forces i Cossos de seguretat, per tal de garantir que els drets de
les persones detingudes siguin formalitzats de forma unitària en tot l’Estat, la Comissió Nacional de Coordinació de la Policia Judicial (en endavant CNCPJ, creada
pel Reial Decret 769/1987, de 19 de juny, sobre regulació de la Policia Judicial), en
reunió de data 15 de juliol de 2015, va acordar per unanimitat que, totes les forces
i cossos de seguretat de l’Estat i les policies autonòmiques, han de formalitzar el
dret reconegut a les persones detingudes a l’article 520.2.d) LECrim, de la manera
següent:
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«Se consideran elementos de las actuaciones policiales esenciales para impugnar la legalidad de la detención y que consisten únicamente en aquella información
que sea fundamental para recurrir o valorar la pertinencia de la detención y que
deben facilitarse al detenido o a su abogado los siguientes:
a) Lugar, fecha y hora de la detención
b) Lugar, fecha y hora de la comisión del delito
c) Identificación del hecho delictivo que motiva la detención y breve resumen de
los hechos
d) Indicios de los que se deduce la participación del detenido en el hecho delictivo (indicios muy genéricos, ejemplo: reconocimiento por diversas personas pero sin
especificar quienes lo han reconocido; declaración de testigos sin especificar quienes son los testigos; huellas dactilares, etc.).»
En el cas concret de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, el dret reconegut en l’article 520.2.d) LECr es formalitza amb la incorporació d’un apartat
específic a l’inici de l’acta mitjançant la qual s’informa a la persona detinguda dels
seus drets, que porta per títol «Dret d’accés a les dades essencials de la detenció
(art. 520.2.d) de la Llei d’enjudiciament criminal)», en el qual es fan constar totes
les esmentades dades o informacions a les quals fa referència l’acord de la CNCPJ.
A banda de l’anterior, i amb motiu de l’entrada en vigor de les modificacions legislatives, es va procedir, per part de representants de la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra i de la Direcció General de la Policia, a realitzar una sèrie de
reunions amb els diferents operadors jurídics amb la finalitat d’exposar les modificacions introduïdes en l’operativa policial i en els formularis utilitzats pel CME als
efectes d’adaptar-los a la nova regulació dels drets de les persones detingudes. Concretament, es van mantenir reunions amb el President del TSJC, amb el Fiscal Superior de Justícia de Catalunya, amb els Presidents de les diferents Audiències Provincials de l’àmbit de Catalunya i amb els Fiscals en cap d’aquestes, amb el Síndic
de Greuges, amb els diferents Col·legis d’Advocats i deganats de Catalunya.
Pel que fa a la difusió interna de les modificacions de la Llei d’enjudiciament
criminal en relació amb els drets de la persona detinguda, us fem avinent que no
existeix cap Circular emesa pel Departament d’Interior en aquesta matèria. Les esmentades novetats legislatives es van difondre internament, per una banda, a través
de diverses activitats formatives adreçades als membres del CME per tal d’informar
dels canvis legislatius, entre d’altres matèries, en relació amb els drets de les persones detingudes, i per altra banda, mitjançant un Comunicat Intern de la Prefectura
per difondre l’actualització de les actes d’informació de drets de la persona detinguda amb motiu de la modificació de l’art. 520 de la Llei d’Enjudiciament Criminal.
Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
bombers operatius no voluntaris dels parcs de bombers
314-03843/11 a 314-03871/11
Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP SOC
RESPOSTA CONJUNTA DEL GOVERN
Reg. 27658 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

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 314-03843/11, conjuntament amb les números de tramitació 314-03844/11 a 314-03871/11, us trameto,
1.25.15. Preguntes per escrit
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en document annex, la informació facilitada per la Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments.
Barcelona, 12 de maig de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior
Annex

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, s’ha considerat
convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració,
proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió
i anàlisi.
Atès a que els parcs de bombers d’Arenys de Mar, Caldes de Montbui, Castellar
del Vallès, Figaró-Montmany, Sant Antoni de Vilamajor, Malgrat de Mar, Matadepera, Sant Llorenç Savall, Santa Maria de Palautordera, Tordera, Viladecavalls,
Begues, Capellades, Collbató i Gelida, són parcs de tipus Voluntari, en aquests no
existeixen bombers operatius que no siguin voluntaris, ni disposen d’un mínim de
centre d’efectius no voluntaris.
Quant a la resta de parcs de bombers sol·licitats:
– El Parc de Bombers de Badalona en data 12/04/2016 disposava de 48 bombers
operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria d’haver segons el mínim de centre és de 49.
– El Parc de Bombers de Pineda en data 12/04/2016 disposava de 32 bombers
operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria d’haver segons el mínim de centre és de 29.
– El Parc de Bombers de Cerdanyola del Vallès en data 12/04/2016 disposava de
25 bombers operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria
d’haver segons el mínim de centre és de 25.
– El Parc de Bombers de Granollers en data 12/04/2016 disposava de 49 bombers operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria d’haver
segons el mínim de centre és de 49.
– El Parc de Bombers de Mataró en data 12/04/2016 disposava de 45 bombers
operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria d’haver segons el mínim de centre és de 49.
– El Parc de Bombers de Mollet del Vallès en data 12/04/2016 disposava de 31
bombers operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria d’haver segons el mínim de centre és de 33.
– El Parc de Bombers de Rubí en data 12/04/2016 disposava de 32 bombers operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria d’haver segons el
mínim de centre és de 33.
– El Parc de Bombers de Sabadell en data 12/04/2016 disposava de 48 bombers
operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria d’haver segons el mínim de centre és de 49.
– El Parc de Bombers de Sant Celoni en data 12/04/2016 disposava de 26 bombers operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria d’haver
segons el mínim de centre és de 25.
– El Parc de Bombers de Santa Coloma de Gramenet en data 12/04/2016 disposava de 27 bombers operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que
hauria d’haver segons el mínim de centre és de 25.
– El Parc de Bombers de Terrassa en data 12/04/2016 disposava de 40 bombers
operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria d’haver segons el mínim de centre és de 45.
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– El Parc de Bombers de Cornellà de Llobregat en data 12/04/2016 disposava de
30 bombers operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria
d’haver segons el mínim de centre és de 33.
– El Parc de Bombers de Gavà en data 12/04/2016 disposava de 34 bombers operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria d’haver segons el
mínim de centre és de 37.
– El Parc de Bombers de l’Hospitalet de Llobregat en data 12/04/2016 disposava
de 49 bombers operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria d’haver segons el mínim de centre és de 49.
Juli Gendrau i Farguell, director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments
N. de la r.: La resposta a la pregunta 314-03843/11 respon conjuntament, també,
les preguntes següents: 314-03844/11, 314-03845/11, 314-03846/11, 314-03847/11,
314-03848/11, 314-03849/11, 314-03850/11, 314-03851/11, 314-03852/11, 31403853/11, 314-03854/11, 314-03855/11, 314-03856/11, 314-03857/11, 314-03858/11,
314-03859/11, 314-03860/11, 314-03861/11, 314-03862/11, 314-03863/11, 31403864/11, 314-03865/11, 314-03866/11, 314-03867/11, 314-03868/11, 314-03869/11,
314-03870/11 i 314-03871/11.

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre els índexs de
puntualitat de les línies del servei ferroviari de rodalia del gener al
març del 2016
314-03887/11 a 314-03937/11
Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, del GP SOC
RESPOSTA CONJUNTA DEL GOVERN
Reg. 27474 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-03887/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-03888/11 a 31403937/11.
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 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 puntualitat és un indicador de seguiment de la fiabilitat i regularitat del servei, calculat com a percentatge de trens que a l’arribada a la seva destinació tinguin
una desviació sobre l’horari previst inferior als 3 minuts en els serveis de rodalies o
als 5 minuts en els serveis regionals.
Durant els mesos de gener i febrer d’aquest any les dades de puntualitat del servei han estat les que es relacionen a l’annex.
Barcelona, 10 de maig de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
N. de la r.:
– La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
– La resposta a la pregunta 314-03887/11 respon conjuntament, també, les preguntes següents: 314-03888/11, 314-03889/11, 314-03890/11, 314-03891/11, 31403892/11, 314-03893/11, 314-03894/11, 314-03895/11, 314-03896/11, 314-03897/11,
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314-03898/11, 314-03899/11, 314-03900/11, 314-03901/11, 314-03902/11, 31403903/11, 314-03904/11, 314-03905/11, 314-03906/11, 314-03907/11, 314-03908/11,
314-03909/11, 314-03910/11, 314-03911/11, 314-03912/11, 314-03913/11, 31403914/11, 314-03915/11, 314-03916/11, 314-03917/11, 314-03918/11, 314-03919/11,
314-03920/11, 314-03921/11, 314-03922/11, 314-03923/11, 314-03924/11, 31403925/11, 314-03926/11, 314-03927/11, 314-03928/11, 314-03929/11, 314-03930/11,
314-03931/11, 314-03932/11, 314-03933/11, 314-03934/11, 314-03935/11, 31403936/11, 314-03937/11.

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre els índexs de
puntualitat de les línies de Ferrocarrils de la Generalitat del gener al
març del 2016
314-03938/11 a 314-03973/11
Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, del GP SOC
RESPOSTA CONJUNTA DEL GOVERN
Reg. 27475 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-03938/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-03939/11 a 31403973/11.
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 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.
L’índex de puntualitat els mesos de gener, febrer i març de 2016 de les següents
línies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya: línia Barcelona-Vallès (línies
L6, L7, S1, S2, S5 i S55) i línia Llobregat-Anoia (L8, S33, S4, S8, R5 i R6) va ser
el següent:
Línia Barcelona-Vallès
– Gener: 98,81%
– Febrer: 99,36%
– Març: 98,97%
Línia Llobregat-Anoia
– Gener: 99,35%
– Febrer: 99,06%
– Març: 98,50%
Barcelona, 10 de maig de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
N. de la r.: La resposta a la pregunta 314-003938/11 respon conjuntament,
també, les preguntes següents: 314-03939/11, 314-03940/11, 314-03941/11,
314-03942/11, 314-03943/11, 314-03944/11, 314-03945/11, 314-03946/11,
314-03947/11, 314-03948/11, 314-03949/11, 314-03950/11, 314-03951/11,
314-03952/11, 314-03953/11, 314-03954/11, 314-03955/11, 314-03956/11,
314-03957/11, 314-03958/11, 314-03959/11, 314-03960/11, 314-03961/11, 31403962/11, 314-03963/11, 314-03964/11, 314-03965/11, 314-03966/11, 31403967/11, 314-03968/11, 314-03969/11, 314-03970/11, 314-03971/11, 31403972/11, 314-03973/11.
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Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre les incidències en
les línies del servei ferroviari de rodalia del gener al març del 2016
314-03974/11 a 314-04024/11
Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, del GP SOC
RESPOSTA CONJUNTA DEL GOVERN
Reg. 27476 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-03974/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-03975/11 a 31404024/11.
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 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.
D’acord amb la informació que ha facilitat Adif, el nombre de successos registrats amb incidència sobre el servei de Rodalies de Catalunya i afectació amb retards superiors als 100 minuts, ha estat de 24 successos, durant el mes de gener, i de
33 successos, durant el mes de febrer de 2016.
Actualment no disposem d’informació oficial d’Adif en relació amb els successos
esdevinguts durant el mes de març.
Barcelona, 10 de maig de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
N. de la r.: La resposta a la pregunta 314-03974/11 respon conjuntament, també,
les preguntes següents: 314-03975/11, 314-03976/11, 314-03977/11, 314-03978/11,
314-03979/11, 314-03980/11, 314-03981/11, 314-03982/11, 314-03983/11, 31403984/11, 314-03985/11, 314-03986/11, 314-03987/11, 314-03988/11, 31403989/11, 314-03990/11, 314-03991/11, 314-03992/11, 314-03993/11, 314-03994/11,
314-03995/11, 314-03996/11, 314-03997/11, 314-03998/11, 314-03999/11, 31404000/11, 314-04001/11, 314-04002/11, 314-04003/11, 314-04004/11, 31404005/11, 314-04006/11, 314-04007/11, 314-04008/11, 314-04009/11, 31404010/11, 314-04011/11, 314-04012/11, 314-04013/11, 314-04014/11, 314-04015/11,
314-04016/11, 314-04017/11, 314-04018/11, 314-04019/11, 314-04020/11, 31404021/11, 314-04022/11, 314-04023/11, 314-04024/11.

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre les incidències en
les línies de Ferrocarrils de la Generalitat del gener al març del 2016
314-04025/11 a 314-04060/11
Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, del GP SOC
RESPOSTA CONJUNTA DEL GOVERN
Reg. 27477 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació
314-04025/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-04026/11 a 31404060/11.

1.25.15. Preguntes per escrit

48

BOPC 141
27 de maig de 2016

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 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.
En el quadre annex es detalla el nombre d’incidències produïdes durant els mesos de gener, febrer i març de l’any 2016.
Barcelona, 10 de maig de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
N. de la r.:
– La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
– La resposta a la pregunta 314-04025/11 respon conjuntament, també, les preguntes següents: 314-04026/11, 314-04027/11, 314-04028/11, 314-04029/11, 31404030/11, 314-04031/11, 314-04032/11, 314-04033/11, 314-04034/11, 314-04035/11,
314-04036/11, 314-04037/11, 314-04038/11, 314-04039/11, 314-04040/11, 31404041/11, 314-04042/11, 314-04043/11, 314-04044/11, 314-04045/11, 314-04046/11,
314-04047/11, 314-04048/11, 314-04049/11, 314-04050/11, 314-04051/11, 31404052/11, 314-04053/11, 314-04054/11, 314-04055/11, 314-04056/11, 314-04057/11,
314-04058/11, 314-04059/11, 314-04060/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de
negociacions de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat amb relació
a la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
314-04072/11
Proponent: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 27643 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

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 314-04072/11 us informo del següent:
Per Acord de 13 d’octubre de 2015 de la Subcomissió de Seguiment Normatiu,
Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat es van
iniciar negociacions per tal de resoldre les discrepàncies competencials suscitades
en relació a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
El passat dia 12 d’abril de 2016 va tenir lloc una reunió per videoconferència del
grup de treball de la Subcomissió sense arribar a acord.
El Consell de Ministres de 29 d’abril de 2016 va acordar interposar un recurs
d’inconstitucionalitat contra els articles 2, 3, 4, 5 i 7 i les disposicions addicional,
transitòria segona i final tercera de l’esmentada Llei.
Barcelona, 13 de maig de 2016
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i
Transparència
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Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
bombers operatius no voluntaris dels parcs de bombers
314-04106/11 a 314-04173/11
Proponent: Carles Castillo Rosique, del GP SOC
RESPOSTA CONJUNTA DEL GOVERN
Reg. 27659 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

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 314-04106/11, conjuntament amb les números de tramitació 314-04107/11 a 314-04173/11, us trameto,
en document annex, la informació facilitada per la Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments.
Barcelona, 12 de maig de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior
Annex

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
Atès a que els parcs de bombers de la Llacuna, Piera, Sant Climent de Llobregat,
Santa Coloma de Cervelló, Sitges, Alp, Bellver de Cerdanya, Castellfollit del Boix,
Gironella, Llívia, Pinòs, Puigcerdà, Puig-reig, Sallent, Sant Llorenç de Morunys,
Arbúcies, Cadaqués, Camprodon, l’Escala, Portbou, Ribes de Freser, Sant Climent
Sescebes, Sant Hilari Sacalm, Tossa de Mar, Ager, Agramunt, Almacelles, Almenar, Artesa de Segre, les Borges Blanques i Bossòst, són parcs de tipus Voluntari, en
aquests no existeixen bombers operatius que no siguin voluntaris, ni disposen d’un
mínim de centre d’efectius no voluntaris.
Quant a la resta de parcs de bombers sol·licitats:
– El Parc de Bombers d’Igualada en data 12/04/2016 disposava de 31 bombers
operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria d’haver segons el mínim de centre és de 33.
– El Parc de Bombers de Martorell en data 12/04/2016 disposava de 38 bombers
operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria d’haver segons el mínim de centre és de 37.
– El Parc de Bombers del Prat de Llobregat en data 12/04/2016 disposava de 24
bombers operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria d’haver segons el mínim de centre és de 25.
– El Parc de Bombers de Sant Boi de Llobregat en data 12/04/2016 disposava de
19 bombers operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria
d’haver segons el mínim de centre és de 21.
– El Parc de Bombers de Sant Feliu de Llobregat en data 12/04/2016 disposava
de 34 bombers operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria d’haver segons el mínim de centre és de 37.
– El Parc de Bombers de Vilafranca del Penedès en data 12/04/2016 disposava
de 33 bombers operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria d’haver segons el mínim de centre és de 33.
– El Parc de Bombers de Vilanova i la Geltrú en data 12/04/2016 disposava de
32 bombers operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria
d’haver segons el mínim de centre és de 33.
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– El Parc de Bombers de Berga en data 12/04/2016 disposava de 23 bombers
operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria d’haver segons el mínim de centre és de 25.
– El Parc de Bombers de Calaf en data 12/04/2016 disposava de 22 bombers operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria d’haver segons el
mínim de centre és de 21.
– El Parc de Bombers de Cardona en data 12/04/2016 disposava de 20 bombers
operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria d’haver segons el mínim de centre és de 21.
– El Parc de Bombers de Guardiola de Berguedà en data 12/04/2016 disposava
de 20 bombers operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria d’haver segons el mínim de centre és de 21.
– El Parc de Bombers de Manresa en data 12/04/2016 disposava de 47 bombers
operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria d’haver segons el mínim de centre és de 49.
– El Parc de Bombers de Moià en data 12/04/2016 disposava de 20 bombers operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria d’haver segons el
mínim de centre és de 21.
– El Parc de Bombers de Prats de Lluçanès en data 12/04/2016 disposava de 21
bombers operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria d’haver segons el mínim de centre és de 21.
– El Parc de Bombers de Solsona en data 12/04/2016 disposava de 18 bombers
operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria d’haver segons el mínim de centre és de 21.
– El Parc de Bombers de Torelló en data 12/04/2016 disposava de 19 bombers
operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria d’haver segons el mínim de centre és de 21.
– El Parc de Bombers de Vic en data 12/04/2016 disposava de 35 bombers operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria d’haver segons el
mínim de centre és de 37.
– El Parc de Bombers de Àmer en data 12/04/2016 disposava de 19 bombers
operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria d’haver segons el mínim de centre és de 21.
– El Parc de Bombers de Banyoles en data 12/04/2016 disposava de 20 bombers
operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria d’haver segons el mínim de centre és de 21.
– El Parc de Bombers de Calonge en data 12/04/2016 disposava de 21 bombers
operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria d’haver segons el mínim de centre és de 21.
– El Parc de Bombers de Cassà de la Selva en data 12/04/2016 disposava de 18
bombers operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria d’haver segons el mínim de centre és de 21.
– El Parc de Bombers de Figueres en data 12/04/2016 disposava de 31 bombers
operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria d’haver segons el mínim de centre és de 33.
– El Parc de Bombers de Girona en data 12/04/2016 disposava de 36 bombers
operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria d’haver segons el mínim de centre és de 37.
– El Parc de Bombers de la Jonquera en data 12/04/2016 disposava de 20 bombers operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria d’haver
segons el mínim de centre és de 21.
– El Parc de Bombers de Llançà en data 12/04/2016 disposava de 19 bombers
operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria d’haver segons el mínim de centre és de 21.
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– El Parc de Bombers de Lloret de Mar en data 12/04/2016 disposava de 24 bombers operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria d’haver
segons el mínim de centre és de 25.
– El Parc de Bombers de Maçanet de la Selva en data 12/04/2016 disposava de
25 bombers operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria
d’haver segons el mínim de centre és de 25.
– El Parc de Bombers d’Olot en data 12/04/2016 disposava de 23 bombers operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria d’haver segons el
mínim de centre és de 25.
– El Parc de Bombers de Palafrugell en data 12/04/2016 disposava de 23 bombers operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria d’haver
segons el mínim de centre és de 25.
– El Parc de Bombers de Ripoll en data 12/04/2016 disposava de 18 bombers
operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria d’haver segons el mínim de centre és de 21.
– El Parc de Bombers de Roses en data 12/04/2016 disposava de 21 bombers
operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria d’haver segons el mínim de centre és de 21.
– El Parc de Bombers d’Hostalric - Sant Feliu en data 12/04/2016 disposava de
19 bombers operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria
d’haver segons el mínim de centre és de 21.
– El Parc de Bombers de Santa Coloma de Farners en data 12/04/2016 disposava
de 20 bombers operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria d’haver segons el mínim de centre és de 21.
– El Parc de Bombers de Torroella de Montgrí en data 12/04/2016 disposava de
20 bombers operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria
d’haver segons el mínim de centre és de 21.
– El Parc de Bombers de Vall d’Aro en data 12/04/2016 disposava de 19 bombers operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria d’haver
segons el mínim de centre és de 21.
– El Parc de Bombers de la Pera en data 12/04/2016 disposava de 21 bombers
operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria d’haver segons el mínim de centre és de 21.
– El Parc de Bombers de Balaguer en data 12/04/2016 disposava de 29 bombers
operatius no voluntaris. El nombre d’efectius no voluntaris que hauria d’haver segons el mínim de centre és de 33.
Juli Gendrau i Farguell, director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments
N. de la r.: La resposta a la pregunta 314-04106/11 respon conjuntament, també,
les preguntes següents: 314-04107/11, 314-04108/11, 314-04109/11, 314-04110/11,
314-04111/11, 314-04112/11, 314-04113/11, 314-04114/11, 314-04115/11,
314-04116/11, 314-04117/11, 314-04118/11, 314-04119/11, 314-04120/11,
314-04121/11, 314-04122/11, 314-04123/11, 314-04124/11, 314-04125/11,
314-04126/11, 314-04127/11, 314-04128/11, 314-04129/11, 314-04130/11,
314-04131/11, 314-04132/11, 314-04133/11, 314-04134/11, 314-04135/11,
314-04136/11, 314-04137/11, 314-04138/11, 314-04139/11, 314-04140/11,
314-04141/11, 314-04142/11, 314-04143/11, 314-04144/11, 314-04145/11,
314-04146/11, 314-04147/11, 314-04148/11, 314-04149/11, 314-04150/11,
314-04151/11, 314-04152/11, 314-04153/11, 314-04154/11, 314-04155/11,
314-04156/11, 314-04157/11, 314-04158/11, 314-04159/11, 314-04160/11,
314-04161/11, 314-04162/11, 314-04163/11, 314-04164/11, 314-04165/11,
314-04166/11, 314-04167/11, 314-04168/11, 314-04169/11, 314-04170/11,
314-04171/11, 314-04172/11, 314-04173/11.
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3.

Tramitacions en curs

3.25.

Preguntes al Govern

3.25.10.

Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
assignatures no lingüístiques que es preveu d’impartir en espanyol i
anglès
311-00187/11
ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S
Reg. 26752 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 17.05.2016

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament

Sonia Sierra Infante, 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 una entrevista en La Vanguardia (09-05-16), la consellera d’Ensenyament
Meritxell Ruíz, ante la pregunta «¿Bilingüismo o trilingüismo?», contestó: Multilingüismo. Ya no se trata sólo de aprender una lengua sinó de hacerlo en contextos
diferentes y en asignaturas no lingüísticas. Evidentemente, la lengua vehicular debe
ser el catalán.
En su comparecencia del 3 de mayo de 2016 en la Comissió d’Ensenyament,
también se manifestó en esa misma línea. Dado su convencimiento de que la mejor
manera de aprender una lengua es realizar asignaturas no lingüísticas en esa lengua.
– ¿Cuál es la previsión del Departament d’Ensenyament de asignaturas no lingüísticas en lengua española y en lengua inglesa?
Palacio del Parlamento, 10 de mayo de 2016
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
nombre de centres d’educació primària i secundària que faran
assignatures no lingüístiques en espanyol
311-00188/11
ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S
Reg. 26753 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 17.05.2016

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament

Sonia Sierra Infante, 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 una entrevista en La Vanguardia (09-05-16), la consellera d’Ensenyament
Meritxell Ruíz, ante la pregunta «¿Bilingüismo o trilingüismo?», contestó: Multilingüismo. Ya no se trata sólo de aprender una lengua sinó de hacerlo en contextos
diferentes y en asignaturas no lingüísticas. Evidentemente, la lengua vehicular debe
ser el catalán.
En su comparecencia del 3 de mayo de 2016 en la Comissió d’Ensenyament,
también se manifestó en esa misma línea. Dado su convencimiento de que la mejor
manera de aprender una lengua es realizar asignaturas no lingüísticas en esa lengua.
3.25.10. Preguntes orals en comissió
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– ¿Cuántos centros de primaria y secundaria contempla el Departament d’Ensenyament en su Proyecto Lingüístico de Centro realizar asignaturas no lingüísticas
en lengua española?
Palacio del Parlamento, 10 de mayo de 2016
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
nombre de centres d’educació primària i secundària que faran
assignatures no lingüístiques en anglès
311-00189/11
ANUNCI: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S
Reg. 26754 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 17.05.2016

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament

Sonia Sierra Infante, 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 una entrevista en La Vanguardia (09-05-16), la consellera d’Ensenyament
Meritxell Ruíz, ante la pregunta «¿Bilingüismo o trilingüismo?», contestó: Multilingüismo. Ya no se trata sólo de aprender una lengua sinó de hacerlo en contextos
diferentes y en asignaturas no lingüísticas. Evidentemente, la lengua vehicular debe
ser el catalán.
En su comparecencia del 3 de mayo de 2016 en la Comissió d’Ensenyament,
también se manifestó en esa misma línea. Dado su convencimiento de que la mejor
manera de aprender una lengua es realizar asignaturas no lingüísticas en esa lengua.
– ¿Cuántos centros de primaria y secundaria contempla el Departament d’Ensenyament en su Proyecto Lingüístico de Centro realizar asignaturas no lingüísticas
en lengua inglesa?
Palacio del Parlamento, 10 de mayo de 2016
Sonia Sierra Infante, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost
anual d’un efectiu del Cos de Mossos d’Esquadra
311-00190/11
ANUNCI: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S
Reg. 27005 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 20.05.2016

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Sobre el cost anual d’un efectiu del Cos de Mossos d’Esquadra
Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
Jean Castel Sucarrat, diputat GP C’s
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311-00191/11
ANUNCI: MIREIA BOYA E BUSQUET, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA
DEL GP CUP-CC, JÉSSICA ALBIACH SATORRES, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP CSP
Reg. 27174 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 17.05.2016

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament

Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent, Pilar Castillejo Medina, diputada del Grup
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el
que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
1. Arrel de la denúncia presentada per la Federació d’Associacions de Mares i
Pares de l’Escola Pública de Badalona (FAMPAS), s’ha sabut que algunes escoles
concertades de Badalona realitzaven diverses irregularitats a la matriculació. L’inspector que va provar aquestes irregularitats, ha estat apartat de les seves funcions
com a President de la Comissió de Garanties d’Admissió, pel que fa a primària. Ha
estat una decisió que no ha estat consultada ni comunicada a l’Ajuntament de Badalona ni a la Taula Mixta de Planificació.
1.1. Quin ha estat el motiu d’aquesta decisió?
1.2. I en qualsevol cas, perquè s’ha pres de manera unilateral, en aquest moment
i amb aquesta sensació de precipitació?
Palau del Parlament, 13 de maig de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Pilar Castillejo Medina, diputada, GP CUP-CC;
Jéssica Albiach Satorres, Marc Vidal i Pou, diputats, GP CSP

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
actuacions arran de la denúncia presentada per la Federació
d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes i d’Associacions de
Famílies de Centres Públics de Badalona amb relació a presumptes
irregularitats en la matriculació d’escoles concertades
311-00192/11
ANUNCI: MIREIA BOYA E BUSQUET, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA
DEL GP CUP-CC, JÉSSICA ALBIACH SATORRES, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP CSP
Reg. 27175 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 17.05.2016

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament

Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent, Pilar Castillejo Medina, diputada del Grup
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Jéssica Albi3.25.10. Preguntes orals en comissió
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ach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el
que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
1. Arrel de la denúncia presentada per la Federació d’Associacions de Mares i
Pares de l’Escola Pública de Badalona (FAMPAS), s’ha sabut que algunes escoles
concertades de Badalona realitzaven diverses irregularitats a la matriculació.
1.1. l Govern de la Generalitat ha confirmat els casos denunciats?
1.2. S’ha valorat si s’han produït infraccions de la llei de protecció de dades?
1.3. Si és així, quina ha estat l’actuació del Govern i quines mesures s’han pres
per corregir o sancionar aquestes accions i per evitar que es tornin a produir?
1.4. El Síndic de Greuges s’ha dirigit al Govern en relació a aquest tema?
1.5. Si ho ha fet, en quin sentit ha estat i quina ha estat la resposta que se l’hi ha
donat?
Palau del Parlament, 13 de maig de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Pilar Castillejo Medina, diputada, GP CUP-CC;
Jéssica Albiach Satorre, Marc Vidal i Pou, diputats, GP CSP

3.25.15.

Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de
remodelació del Centre Penitenciari Obert de Tarragona
314-04561/11
RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT
Reg. 27639 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup
Parlamentari de Ciutadans, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en pregunta per escrit al Govern amb número de tramitació 314-04561/11.
Al títol de la pregunta
On hi diu:
«Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de remodelació del
Centre Penitenciari Mas d’Enric»
Hi ha de dir:
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de remodelació del
Centre Penitenciari de Tarragona
Palau del Parlament, 18 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció de
responsabilitats amb relació a l’accés als correus dels funcionaris de
la Generalitat pel Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya
314-04663/11
FORMULACIÓ: JOAN GINER MIGUÉLEZ, DEL GP CSP
Reg. 27094 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot,
d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament,
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– En relació a les notícies aparegudes als mitjans de comunicació sobre el presumpte accés irregular als correus dels funcionaris de la Generalitat per part del
Cesicat, pensa el Govern assumir responsabilitats? En cas afirmatiu, quines?
Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
Joan Giner Miguélez, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el presumpte
incompliment del Codi penal pel Centre de Seguretat de la Informació
de Catalunya per haver accedit als correus dels funcionaris de la
Generalitat
314-04664/11
FORMULACIÓ: JOAN GINER MIGUÉLEZ, DEL GP CSP
Reg. 27095 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot,
d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament,
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– En relació a les notícies aparegudes als mitjans de comunicació sobre el presumpte accés irregular als correus dels funcionaris de la Generalitat per part del
Cesicat, quin es el capteniment del Govern davant d’una situació que presumptament incompleix l’article 147 i 149 del codi penal per part d’un organisme, el Cesicat, de la Generalitat de Catalunya?
Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
Joan Giner Miguélez, diputat GP CSP

3.25.15. Preguntes per escrit

57

BOPC 141
27 de maig de 2016

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció de
responsabilitats polítiques pel presumpte incompliment de la llei amb
relació a l’accés als correus dels funcionaris de la Generalitat pel
Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya
314-04665/11
FORMULACIÓ: JOAN GINER MIGUÉLEZ, DEL GP CSP
Reg. 27096 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot,
d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament,
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– En relació a les notícies aparegudes als mitjans de comunicació sobre el presumpte accés irregular als correus dels funcionaris de la Generalitat per part del
Cesicat, pensa el Govern assumir responsabilitat polítiques d’aquesta presumpte incompliment de la llei, que suposa una violació a la intimitat dels funcionaris, per
part del Cesicat?
Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
Joan Giner Miguélez, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les intervencions de
correus o dispositius mòbils pel Centre de Seguretat de la Informació
de Catalunya
314-04666/11
FORMULACIÓ: JOAN GINER MIGUÉLEZ, DEL GP CSP
Reg. 27097 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot,
d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament,
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Es segueixen fent intervencions, per part del Cesicat, de correus o dispositius
mòbils sense ordre judicial?
Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
Joan Giner Miguélez, diputat GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reglament que
regula les intervencions de correus o dispositius mòbils que pot fer
el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya
314-04667/11
FORMULACIÓ: JOAN GINER MIGUÉLEZ, DEL GP CSP
Reg. 27098 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot,
d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament,
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin reglament regula les intervencions que pot fer el Cesicat sobre correus o
dispositius mòbils de funcionaris, ciutadans i moviments socials?
Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
Joan Giner Miguélez, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Centre de
Seguretat de la Informació de Catalunya ha intervingut correus i
dispositius mòbils de funcionaris de la Generalitat
314-04668/11
FORMULACIÓ: JOAN GINER MIGUÉLEZ, DEL GP CSP
Reg. 27099 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot,
d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament,
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– El Cesicat ha intervingut correus i dispositius mòbils dels funcionaris de la
Generalitat?
Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
Joan Giner Miguélez, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les intervencions de
correus i dispositius mòbils de funcionaris de la Generalitat que ha
fet el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya
314-04669/11
FORMULACIÓ: JOAN GINER MIGUÉLEZ, DEL GP CSP
Reg. 27100 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot,
d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament,
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
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– Quines son les intervencions que ha fet el Cesicat sobre els correus i dispositius
mòbils dels funcionaris de la Generalitat?
Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
Joan Giner Miguélez, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Centre de
Seguretat de la Informació de Catalunya ha intervingut correus i
dispositius mòbils de ciutadans i moviments socials
314-04670/11
FORMULACIÓ: JOAN GINER MIGUÉLEZ, DEL GP CSP
Reg. 27101 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot,
d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament,
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– El Cesicat ha realitzat intervencions de correus i dispositius mòbils de ciutadans i moviments socials?
Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
Joan Giner Miguélez, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes del
Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya per a intervenir
correus i dispositius mòbils de ciutadans i moviments socials
314-04671/11
FORMULACIÓ: JOAN GINER MIGUÉLEZ, DEL GP CSP
Reg. 27102 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot,
d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament,
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– De quins mecanismes disposa el Cesicat per intervenir correus i dispositius
mòbils dels ciutadans i moviments socials de Catalunya?
Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
Joan Giner Miguélez, diputat GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les intervencions de
correus i dispositius mòbils de ciutadans i moviments socials que ha
fet el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya
314-04672/11
FORMULACIÓ: JOAN GINER MIGUÉLEZ, DEL GP CSP
Reg. 27103 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot,
d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament,
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines són les intervencions que ha fet el Cesicat sobre els correus i dispositius
mòbils de ciutadans i moviments socials de Catalunya?
Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
Joan Giner Miguélez, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la denúncia
presentada per la Federació d’Associacions de Mares i Pares de
l’Escola Pública de Badalona amb relació a diverses irregularitats en
la matriculació en escoles concertades
314-04673/11
FORMULACIÓ: MIREIA BOYA E BUSQUET, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA
DIPUTADA DEL GP CUP-CC
Reg. 27173 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

Mireia Boya e Busquet, presidenta, Pilar Castillejo Medina, diputada 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 d’Ensenyament:
1. Arrel de la denúncia presentada per la Federació d’Associacions de Mares i
Pares de l’Escola Pública de Badalona (FAMPAS), s’ha sabut que algunes escoles
concertades de Badalona realitzaven diverses irregularitats a la matriculació.
1.1. El Govern de la Generalitat ha confirmat els casos denunciats?
1.2. S’ha valorat si s’han produït infraccions de la llei de protecció de dades?
1.3. Si és així, quina ha estat l’actuació del Govern i quines mesures s’han pres
per corregir o sancionar aquestes accions i per evitar que es tornin a produir?
1.4. El Síndic de Greuges s’ha dirigit al Govern en relació a aquest tema?
1.5. Si ho ha fet, en quin sentit ha estat i quina ha estat la resposta que se l’hi ha
donat?
2. L’inspector que va provar aquestes irregularitats, ha estat apartat de les seves
funcions com a President de la Comissió de Garanties d’Admissió, pel que fa a primària. Ha estat una decisió que no ha estat consultada ni comunicada a l’Ajuntament
de Badalona ni a la Taula Mixta de Planificació.
2.1. Quin ha estat el motiu d’aquesta decisió?
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2.2. I en qualsevol cas, perquè s’ha pres de manera unilateral, en aquest moment
i amb aquesta sensació de precipitació?
Palau del Parlament, 13 de maig de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Pilar Castillejo Medina, diputada, GP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els alts càrrecs i el
personal eventual del Govern de la desena legislatura que mantenen
una vinculació laboral amb el Govern actual
314-04674/11
FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, DEL GP SOC
Reg. 27471 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, 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:
– Relació d’alts càrrecs i personal eventual de l’anterior Govern (fins a 10 de gener de 2016) que actualment, canviant el seu lloc de treball, mantenen alguna vinculació laboral de qualsevol tipus amb el Govern actual, sigui en departaments, empreses o organismes, indicant el lloc ocupat durant el govern anterior i el que ocupen
amb el Govern actual, el tipus de vinculació contractual i el sou assignat per aquest
nou lloc de treball.
Palau del Parlament, 17 de maig de 2016
Alícia Romero Llano, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les concessions dels
centres residencials d’acció educativa
314-04675/11
FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC
Reg. 27601 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el
que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin és el nom de l’empresa o entitat que gestiona cada un dels CRAE que hi
ha a Catalunya? Quin és l’import econòmic de cada una de les concessions i des de
quin any ho estan gestionant?
Palau del Parlament, 10 de maig de 2016
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nom i
l’emplaçament dels centres residencials d’educació intensiva
314-04676/11
FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC
Reg. 27602 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el
que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin és el nom de cada un dels CREI que hi ha actualment a Catalunya? En
quin municipi es troben cada un dels CREI?
Palau del Parlament, 10 de maig de 2016
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places
dels centres residencials d’educació intensiva
314-04677/11
FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC
Reg. 27603 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el
que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin és el número de places de què disposen cada un dels CREI que hi ha a
Catalunya?
Palau del Parlament, 10 de maig de 2016
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les concessions dels
centres residencials d’educació intensiva
314-04678/11
FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC
Reg. 27604 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el
que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
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– Quin és el nom de l’empresa o entitat que gestiona cada un dels CREI que hi
ha a Catalunya? Quin és l’import econòmic de cada una de les concessions i des de
quin any ho estan gestionant?
Palau del Parlament, 10 de maig de 2016
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos
detectats de menors afectats per enterovirus el 2016
314-04679/11
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC
Reg. 27698 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el nombre de casos detectats de menors afectats per enterovirus durant
el 2016, mes per mes?
Palau del Parlament, 18 de maig de 2016
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures preses
amb relació als casos de menors afectats per enterovirus
314-04680/11
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC
Reg. 27699 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quines mesures ha pres el Departament de Salut en relació als casos de menors
afectats per enterovirus? Coneix el Departament de Salut quines són les causes?
Palau del Parlament, 18 de maig de 2016
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de l’inici de
la presa de mesures amb relació als casos de menors afectats per
enterovirus
314-04681/11
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC
Reg. 27700 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– En quina data el Departament de Salut va començar a prendre mesures en relació als casos de menors afectats per enterovirus?
Palau del Parlament, 18 de maig de 2016
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
menors ingressats en hospitals per enterovirus
314-04682/11
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC
Reg. 27701 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quants menors han tingut ingressos hospitalaris per enterovirus? En quins centres hospitalaris? Quants han hagut de ser atesos en les unitats de cures intensives?
Palau del Parlament, 18 de maig de 2016
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes
d’informació amb relació als casos de menors afectats per
enterovirus
314-04683/11
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC
Reg. 27702 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quins mecanismes de comunicació ha adoptat el Govern per informar famílies i escoles en relació als casos de menors afectats per enterovirus? En quina data?
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Quines accions s’han comunicat? S’ha establert algun mecanisme específic perquè
les famílies puguin demanar informació?
Palau del Parlament, 18 de maig de 2016
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió que es
produeixin més casos de menors afectats per enterovirus
314-04684/11
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC
Reg. 27703 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Preveu el Departament de Salut que es donin més casos de menors afectats per
enterovirus?
Palau del Parlament, 18 de maig de 2016
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què s’ha
donat a conèixer als professionals el protocol per al casos de menors
afectats per enterovirus
314-04685/11
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC
Reg. 27704 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– En quina data s’ha donat a conèixer als professionals el protocol que el Departament ha activat pels casos de menors afectats per enterovirus?
Palau del Parlament, 18 de maig de 2016
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera
als serveis de pediatria
314-04686/11
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC
Reg. 27705 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el temps d’espera en pediatria, total i desglossat per regions sanitàries?
Palau del Parlament, 18 de maig de 2016
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de casos
de parotiditis detectats en joves vacunats entre el 1994 i el 1996 amb
dosis no prou efectives
314-04687/11
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC
Reg. 27706 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quants casos de parotiditis s’han detectat entre joves que van ser vacunats de
la malaltia entre el 1994 i el 1996 amb dosis no prou efectives?
Palau del Parlament, 18 de maig de 2016
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions preses
amb relació als brots de parotiditis en joves vacunats entre el 1994 i
el 1996 amb dosis no prou efectives
314-04688/11
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC
Reg. 27707 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
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– Quines accions ha pres el Departament de Salut en relació als brots de parotiditis en joves que van ser vacunats de la malaltia entre el 1994 i el 1996 amb dosis
no prou efectives?
Palau del Parlament, 18 de maig de 2016
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes
d’informació i prevenció activats arran dels darrers brots de
parotiditis
314-04689/11
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC
Reg. 27708 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quins mecanismes d’informació i prevenció s’han activat arrel dels recents
brots de parotiditis?
Palau del Parlament, 18 de maig de 2016
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
consultes rebudes amb relació als brots de parotiditis
314-04690/11
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC
Reg. 27709 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quantes consultes ha rebut el Departament de Salut en relació als recents brots
de parotiditis?
Palau del Parlament, 18 de maig de 2016
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adequació de la
política de prevenció en salut pública i comunicació als ciutadans
314-04691/11
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC
Reg. 27710 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Considera el Govern que la política de prevenció en salut pública i comunicació
a la ciutadania està sent l’adequada?
Palau del Parlament, 18 de maig de 2016
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de joves
vacunats de parotiditis amb dosis no prou efectives entre el 1994
i el 1996
314-04692/11
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC
Reg. 27711 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
– Quin és el nombre total casos de joves que van ser vacunats de parotiditis entre
el 1994 i el 1996 amb dosis no prou efectives?
Palau del Parlament, 18 de maig de 2016
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la detecció dels
joves vacunats de parotiditis amb dosis no prou efectives entre el
1994 i el 1996
314-04693/11
FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC
Reg. 27712 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
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– El Departament de Salut té detectats els casos de joves que van ser vacunats
de parotiditis entre el 1994 i el 1996 amb dosis no prou efectives? S’ha adreçat als
afectats per tal de fer prevenció i seguiment?
Palau del Parlament, 18 de maig de 2016
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’un
estudi que prioritzi la construcció de noves comissaries
314-04694/11
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP SOC
Reg. 27714 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el
que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– El Govern disposa d’un estudi que prioritzi la construcció de noves comissaries
a Catalunya segons la necessitat? Quines i cóm s’ordenen aquestes prioritats? Sota
quins criteris es fa l’ordenació per prioritats?
Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
Carles Castillo Rosique, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compromís de
construir una comissaria a Torredembarra (Tarragonès)
314-04695/11
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP SOC
Reg. 27715 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el
que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– D’entre les comissaries que té el Govern previst construir a Catalunya, es troba
la que es va prometre i comprometre a Torredembarra?
Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
Carles Castillo Rosique, diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de
construir una comissaria a Torredembarra (Tarragonès)
314-04696/11
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP SOC
Reg. 27716 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el
que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina és la previsió pel que fa a la construcció d’una futura comissaria a Torredembarra?
Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
Carles Castillo Rosique, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació
donada a l’Ajuntament de Torredembarra (Tarragonès) amb relació a
la construcció d’una comissaria al municipi
314-04697/11
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP SOC
Reg. 27717 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el
que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina informació s’ha donat a l’Ajuntament de Torredembarra sobre la construcció d’una futura comissaria a Torredembarra?
Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
Carles Castillo Rosique, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
persones dedicades a fer els informes relatius a incendis per a
obtenir les llicències urbanístiques
314-04698/11
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP SOC
Reg. 27718 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el
que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quantes persones estan dedicades, a cadascuna de les zones territorials de
bombers, a realitzar els informes sobre incendis necessaris per a l’obtenció de lli3.25.15. Preguntes per escrit
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cències urbanístiques? Quina és la mitjana d’espera des de que es sol·licita l’informe
per part del particular, i és rebut pel mateix?
Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
Carles Castillo Rosique, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació relativa
als incendis químics que s’ha donat als bombers
314-04699/11
FORMULACIÓ: CARLES CASTILLO ROSIQUE, DEL GP SOC
Reg. 27719 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el
que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– En les dotacions de bombers per incendis químics, quina és la formació que
s’ha donat i a qui? Tothom que disposa d’una dotació prevista per incendi químic ha
rebut aquesta formació? En què consisteix aquesta formació?
Palau del Parlament, 12 de maig de 2016
Carles Castillo Rosique, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per a
suprimir un grup de P3 de l’Escola Rosa Oriol, de Lliçà d’Amunt
(Vallès Oriental)
314-04700/11
FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 27831 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament

Esther Niubó Cidoncha, diputada, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quines són les raons per les que el Departament d’Ensenyament ha decidit suprimir a darrera hora un dels dos grups de P3 previstos per al proper curs a l’escola
Rosa Oriol al municipi de Lliçà d’Amunt?
Palau del Parlament, 19 de maig de 2016
Esther Niubó Cidoncha, Jordi Terrades i Santacreu, diputats, GP SOC
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