
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’acollida de refugiats
310-00073/11
Substanciació 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el compliment de la Re-
solució 7/XI, sobre la recuperació de la paga extraordinària del 2012 i d’altres drets 
laborals dels treballadors públics
310-00074/11
Substanciació 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les infraestructures
310-00075/11
Substanciació 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política de peatges
310-00076/11
Substanciació 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la reincorporació de les 
Illes Balears a l’Institut Ramon Llull i les previsions de l’Institut per als pròxims anys
310-00077/11
Substanciació 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les persones amb disca-
pacitat
310-00078/11
Substanciació 12

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de la Llei 2/2004, 
de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
310-00079/11
Substanciació 12

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les condicions laborals 
dels treballadors del sector carni d’Osona
310-00080/11
Substanciació 12

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la carretera C-31 al pas 
per Badalona
310-00081/11
Substanciació 12

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la gra-
tuïtat dels llibres de text
317-00050/11
Substanciació 12

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l’explo-
sió a la indústria química de la Pobla de Mafumet i els sistemes de mesurament de 
la qualitat de l’aire i sobre el compromís del Govern amb la nova cultura de l’aigua
317-00051/11
Substanciació 13
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l’im-
pacte social del possible tancament en fals del cas d’Ester Quintana
317-00052/11
Substanciació 13

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les de-
tencions pels incidents al barri de Gràcia, de Barcelona, i la personació del Govern 
com a acusació particular
317-00053/11
Substanciació 13

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el com-
pliment pel Govern de la Resolució 1/XI
317-00054/11
Substanciació 13

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la 
presentació del projecte de llei de pressupostos sense tenir els suports necessaris
317-00055/11
Substanciació 13

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació de les entitats proveïdo-
res del sistema sanitari
314-00006/11
Resposta del Govern 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’entitats proveïdores 
dels sistema sanitari
314-00007/11
Resposta del Govern 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de salut pública da-
vant l’emergència sanitària global declarada per l’Organització Mundial de la Salut
314-02401/11
Resposta del Govern 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de control arran 
dels casos d’afectats pel virus del Zika
314-02402/11
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de coordinació 
amb el Ministeri de Sanitat pels casos d’afectats pel virus del Zika
314-02403/11
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió de mesures de preven-
ció i control dels contagis per transmissió sexual en el protocol d’actuació en casos 
sospitosos de febre vírica del Zika
314-02404/11
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació a la ciutadania amb 
relació al virus del Zika
314-02405/11
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’orientació a les dones embaras-
sades que han estat exposades al virus del Zika
314-02406/11
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les declaracions del secretari de 
Salut Pública amb relació al seguiment de les dones embarassades afectades pel 
virus del Zika
314-02407/11
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recomanació de l’Organització 
Mundial de la Salut d’orientar les dones embarassades que han estat exposades al 
virus del Zika i fer-ne un seguiment
314-02408/11
Resposta del Govern 18



BOPC 153
10 de juny de 2016

Taula de contingut 3

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les responsabilitats amb relació a 
les implantacions de pròtesis caducades en diversos hospitals
314-02559/11
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a eradicar pre-
sumptes pràctiques corruptes en la sanitat
314-02560/11
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’assistència a pacients 
diagnosticats d’asbestosi del 2006 ençà
314-03690/11
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la factura dels casos 
d’asbestosi traslladats a les mútues d’accidents de treball i malalties professionals
314-03691/11
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les indemnitzacions que s’han ha-
gut de pagar per sentències judicials relacionades amb l’asbestosi
314-03692/11
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació del projecte 
de construcció del gasoducte Midcat
314-03785/11
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a evitar 
la inflació en el preu de l’habitatge
314-03786/11
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció d’un nou edifici per 
a l’Institut Serra de Noet, de Berga
314-03805/11
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la licitació del projecte Eòlia atorgat 
a l’empresa Indra a l’agost del 2010
314-03841/11
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les relacions institucionals amb el 
Consell Federal de Suïssa
314-03872/11
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les preguntes dels periodistes que 
estaven a la sessió de treball del Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya 
amb corresponsals estrangers
314-03873/11
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la visita i la compareixença davant 
la Comissió d’Assumptes Internacionals del Parlament de l’Uruguai
314-03874/11
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els parlaments estrangers que han 
organitzat sessions per a parlar del futur polític de Catalunya
314-03875/11
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la divulgació del futur polític de 
Catalunya a les delegacions de la Generalitat a l’exterior
314-03876/11
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions d’habitatges de 
protecció oficial d’Habitatge Entorn i Llar Unió Catalònia construïdes a Barcelona
314-03886/11
Resposta del Govern 30
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides destinades al pagament 
de les obres del bloc quirúrgic de l’Hospital de Santa Caterina de l’Institut d’Assis-
tència Sanitària de Salt (Gironès)
314-04193/11
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del contracte d’obres del 
bloc quirúrgic de l’Hospital de Santa Caterina de l’Institut d’Assistència Sanitària 
de Salt (Gironès)
314-04194/11
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació documental dels des-
viaments entre el cost d’adjudicació i el cost final de les obres del bloc quirúrgic 
de l’Hospital de Santa Caterina de l’Institut d’Assistència Sanitària de Salt (Gironès)
314-04195/11
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les inversions per a l’equi-
pament del bloc quirúrgic de l’Hospital de Santa Caterina de l’Institut d’Assistència 
Sanitària de Salt (Gironès)
314-04196/11
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entrevistes que diaris estran-
gers han fet al conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
314-04339/11
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament a diaris estrangers per 
les entrevistes al conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
314-04340/11
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la suspensió de 
l’article 37 de la Llei 16/2014, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, 
pel Tribunal Constitucional
314-04341/11
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les relacions institucionals habituals
314-04342/11
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els interlocutors de les relacions 
institucionals habituals
314-04343/11
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la periodicitat amb què manté re-
lacions institucionals amb el Consell Federal de Suïssa
314-04344/11
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació al Govern de l’Estat 
de les relacions institucionals que manté amb el Consell Federal de Suïssa
314-04345/11
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació al Consell Federal de 
Suïssa de les competències en matèria de relacions institucionals
314-04346/11
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les preguntes dels corresponsals 
estrangers en la sessió de treball del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya
314-04347/11
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les respostes dels ponents de la 
sessió de treball del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya
314-04348/11
Resposta del Govern 35
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compareixença davant la Comis-
sió d’Assumptes Internacionals del Parlament de l’Uruguai
314-04349/11
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades de contacte amb el Par-
lament de l’Uruguai
314-04350/11
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament del viatge per a te-
nir la compareixença davant la Comissió d’Assumptes Internacionals del Parlament 
de l’Uruguai
314-04351/11
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els parlaments estrangers que han 
organitzat sessions per a parlar del futur polític de Catalunya
314-04352/11
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les explicacions als parlaments 
estrangers sobre els partits polítics contraris al procés secessionista
314-04353/11
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades demoscòpiques i les ex-
plicacions del procés secessionista als parlaments estrangers
314-04354/11
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades de contacte dels parla-
ments estrangers que van organitzar sessions per a parlar del futur polític de Ca-
talunya
314-04355/11
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament dels viatges als 
parlaments estrangers que van organitzar sessions per a parlar del futur polític de 
Catalunya
314-04356/11
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu dels actes de les seves 
delegacions a l’exterior
314-04357/11
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a convidar les am-
baixades als actes de les delegacions de la Generalitat a l’exterior
314-04358/11
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment de provisió de la 
plaça de cap de farmàcia de l’Hospital Doctor Josep Trueta
314-04363/11
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les validacions de bitllets a la línia 
9 del metro entre el 12 de febrer i el 12 d’abril de 2016
314-04419/11
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de construcció d’una 
residència per a gent gran al barri de Sant Pere Nord, de Terrassa (Vallès Occidental)
314-04464/11
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció i la posada en fun-
cionament de la residència per a gent gran del barri de Sant Pere Nord, de Terrassa 
(Vallès Occidental)
314-04465/11
Resposta del Govern 40
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds de mediació i repa-
ració penal registrades el 2015
314-04557/11
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds de mediació i repara-
ció penal registrades de l’1 de gener de 2016 ençà
314-04558/11
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds de mediació i repara-
ció penal registrades el 2015 que han resultat viables
314-04559/11
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions amb l’Ajuntament 
de Barcelona per a cedir els terrenys on s’ha de construir el centre penitenciari que 
substituirà la presó Model
314-04562/11
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’execució de l’acord de cessió dels 
terrenys on s’ha de construir el centre penitenciari que substituirà la presó Model, 
de Barcelona
314-04563/11
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de tancament de la presó 
Model
314-04564/11
Resposta del Govern 43

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre la relació contractual d’Empar Moliner amb la Corporació 
o amb empreses de producció audiovisual que té contractades
316-00038/11
Resposta del president del Consell de Govern 43

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre per escrit sobre les percepcions econòmiques d’Empar Moliner per la seva 
feina a la Corporació o a les empreses de producció audiovisual que té contractades
316-00039/11
Resposta del president del Consell de Govern 44

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre per escrit sobre la periodicitat de les col·laboracions d’Empar Moliner 
amb la Corporació o amb empreses de producció audiovisual que té contractades
316-00040/11
Resposta del president del Consell de Govern 44

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.25. Preguntes al Govern

2.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients sancionadors 
a persones jurídiques per infracció de l’article 128 del Codi de consum de Catalunya
314-04784/11
Retirada 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients sanciona-
dors a persones jurídiques per infracció de l’article 31.1 de la Llei 1/1998, de polí-
tica lingüística
314-04813/11
Retirada 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients sanciona-
dors a persones jurídiques per infracció de l’article 31.2 de la Llei 1/1998, de polí-
tica lingüística
314-04842/11
Retirada 45
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients sanciona-
dors a persones jurídiques per infracció de l’article 32.1 de la Llei 1/1998, de polí-
tica lingüística
314-04871/11
Retirada 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients sanciona-
dors a persones jurídiques per infracció de l’article 31.3 de la Llei 1/1998, de polí-
tica lingüística
314-04900/11
Retirada 46

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política sanitària
310-00082/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els parcs naturals i la ce-
lebració del 15è aniversari del Parc Natural dels Ports
310-00083/11
Anunci: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions per a avançar 
en la reforma horària
310-00084/11
Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures previstes en 
el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020
310-00085/11
Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’autopista C-32 al pas 
pel Maresme
310-00087/11
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre polítiques socials
310-00088/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política d’acolliment de 
menors
310-00089/11
Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’actuació dels Mossos 
d’Esquadra davant els incidents del barri de Gràcia de Barcelona
310-00090/11
Anunci: Josep Enric Millo i Rocher, del GP PPC 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les maniobres militars a 
Collserola
310-00091/11
Anunci: Mireia Boya e Busquet, del GP CUP-CC 50

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00056/11
Anunci: Inés Arrimadas García, del GP C’s 50

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00057/11
Anunci: Josep Lluís Franco Rabell, del GP CSP 51

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00058/11
Anunci: Jordi Turull i Negre, del GP JS 51
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00059/11
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC 51

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00060/11
Anunci: Xavier García Albiol, del GP PPC 52

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política i social
317-00061/11
Anunci: Mireia Boya e Busquet, del GP CUP-CC 52

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el deute de la Gene-
ralitat amb els ajuntaments
311-00186/11
Anunci: Joan García González, del GP C’s 53

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entrada d’un nou membre al con-
sell d’administració de Ficosa Inversión
314-04920/11
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de l’entrada d’un nou 
membre al consell d’administració de Ficosa Inversión
314-04921/11
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que el nou membre del con-
sell d’administració de Ficosa Inversión sigui expert en l’execució d’expedients de 
regulació d’ocupació
314-04922/11
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les perspectives de Ficosa Inversión
314-04923/11
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació d’assignar el pressu-
post dels serveis d’assessoria jurídica del Consorci Sanitari de Terrassa al capítol 
de «Manteniment i suport tècnic del programari de la Unitat de Cures Intensives»
314-04924/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que tenia de l’assig-
nació del pressupost dels serveis d’assessoria jurídica del Consorci Sanitari de Ter-
rassa al capítol de «Manteniment i suport tècnic del programari de la Unitat de Cures 
Intensives»
314-04925/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de control pres-
supostari de les aportacions que fa als consorcis en què participa
314-04926/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de control pres-
supostari i de gestió aplicats al Consorci Sanitari de Terrassa el darrers cinc anys
314-04927/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les bones pràctiques de gestió amb 
relació al fet d’assignar el pressupost dels serveis d’assessoria jurídica del Consorci 
Sanitari de Terrassa al capítol de «Manteniment i suport tècnic del programari de la 
Unitat de Cures Intensives»
314-04928/11
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s 57
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions rebudes per enti-
tats jurídiques sense ànim de lucre vinculades a partits polítics amb representació 
parlamentària del Departament de Justícia del 2010 ençà
314-04929/11
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb una altra diputada del GP SOC 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les convocatòries públiques de 
subvencions desestimades pel Departament de Justícia, del 2010 ençà, a entitats 
jurídiques sense ànim de lucre vinculades a partits polítics amb representació par-
lamentària
314-04930/11
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb una altra diputada del GP SOC 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió amb relació a la con-
vocatòria d’una subvenció per a finançar estudis o activitats relacionades amb les 
institucions i el pensament del sistema democràtic del 2015 ençà
314-04931/11
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb una altra diputada del GP SOC 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria pública de subven-
cions per a entitats jurídiques sense ànim de lucre vinculades a partits polítics amb 
representació parlamentària el 2016
314-04932/11
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb una altra diputada del GP SOC 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació i l’import de la con-
vocatòria pública de subvencions per a entitats jurídiques sense ànim de lucre vin-
culades a partits polítics amb representació parlamentària el 2016
314-04933/11
Formulació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb una altra diputada del GP SOC 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import previst en el Projecte de 
llei de pressupostos per al 2016 per a la residència La Torxa, de Lleida (Segrià)
314-04934/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP SOC 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els preus dels bitllets d’autobús 
entre Almacelles i Barcelona i entre Lleida i Barcelona
314-04935/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els preus dels bitllets de tren entre 
Girona i Barcelona i entre Lleida i Barcelona
314-04936/11
Formulació: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions a la Plataforma 
per la Llengua
314-04937/11
Formulació: Òscar Ordeig i Molist, juntament amb un altre diputat del GP SOC 62
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’acollida de 
refugiats
310-00073/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17, tinguda el 01.06.2016, DSPC-P 25.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el 
compliment de la Resolució 7/XI, sobre la recuperació de la paga 
extraordinària del 2012 i d’altres drets laborals dels treballadors 
públics
310-00074/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17, tinguda el 01.06.2016, DSPC-P 25.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
infraestructures
310-00075/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17, tinguda el 01.06.2016, DSPC-P 25.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política 
de peatges
310-00076/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17, tinguda el 01.06.2016, DSPC-P 25.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
reincorporació de les Illes Balears a l’Institut Ramon Llull i les 
previsions de l’Institut per als pròxims anys
310-00077/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17, tinguda el 01.06.2016, DSPC-P 25.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
persones amb discapacitat
310-00078/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17, tinguda el 01.06.2016, DSPC-P 25.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació 
de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que 
requereixen una atenció especial
310-00079/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17, tinguda el 01.06.2016, DSPC-P 25.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
condicions laborals dels treballadors del sector carni d’Osona
310-00080/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17, tinguda el 01.06.2016, DSPC-P 25.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la carretera 
C-31 al pas per Badalona
310-00081/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17, tinguda el 01.06.2016, DSPC-P 25.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la gratuïtat dels llibres de text
317-00050/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17, tinguda el 01.06.2016, DSPC-P 25.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre l’explosió a la indústria química de la Pobla de Mafumet 
i els sistemes de mesurament de la qualitat de l’aire i sobre el 
compromís del Govern amb la nova cultura de l’aigua
317-00051/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17, tinguda el 01.06.2016, DSPC-P 25.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre l’impacte social del possible tancament en fals del cas 
d’Ester Quintana
317-00052/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17, tinguda el 01.06.2016, DSPC-P 25.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en 
el Ple sobre les detencions pels incidents al barri de Gràcia, de 
Barcelona, i la personació del Govern com a acusació particular
317-00053/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17, tinguda el 01.06.2016, DSPC-P 25.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre el compliment pel Govern de la Resolució 1/XI
317-00054/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17, tinguda el 01.06.2016, DSPC-P 25.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la presentació del projecte de llei de pressupostos sense 
tenir els suports necessaris
317-00055/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 17, tinguda el 01.06.2016, DSPC-P 25.
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1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació de les 
entitats proveïdores del sistema sanitari
314-00006/11

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29230 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-00006/11 a 
314-00007/11 us informo del següent:

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

S’adjunta la relació d’entitats que han estat proveïdores del Servei Català de la 
Salut (CatSalut) durant l’any 2015, indicant la regió sanitària, centre i naturalesa, 
així com la participació de la Generalitat de Catalunya a les entitats consorciades, 
empreses públiques i mercantils, i fundacions de l’àmbit de la salut.

Barcelona, 30 de maig de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’entitats 
proveïdores dels sistema sanitari
314-00007/11

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29230 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-00006/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de 
salut pública davant l’emergència sanitària global declarada per 
l’Organització Mundial de la Salut
314-02401/11

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-02401/11 a 
314-02408/11 us informo del següent:
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Atès que les preguntes més amunt indicades fan 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.

Des del Departament de Salut, en el moment que es va començar a detectar l’im-
portant augment de casos per febre de virus de Zika a Amèrica, mitjançant l’Agen-
cia Catalana de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) es va elaborar un protocol 
d’actuació, davant la possible aparició de casos importats produïts per aquest virus, 
adreçat a la Xarxa de Vigilància Epidemiològica i Xarxa Assistencial del territori 
català per tal de dur a terme el monitoratge dels casos importats dels països endè-
mics.

Després que el Ministeri de Salut de la República Federal del Brasil informés de 
la detecció d’un nombre de nadons nascuts amb microcefàlia molt superior al que po-
dria ser previsible, i que es sospités de la possible associació d’aquest fet amb la infec-
ció pel virus en les dones gestants i l’1 de febrer l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS) declarés l’emergència de salut pública internacional, en el marc de l’esmentat 
protocol es va elaborar un document que recull el procediment d’actuació a seguir 
en l’àmbit obstètric i pediàtric. El seu objectiu es posar a l’abast dels professionals de 
Catalunya la informació necessària per poder dur a terme la prevenció, la detecció 
precoç, el diagnòstic i el seguiment dels casos, tant de les embarassades que venen 
dels països amb transmissió activa del virus com dels seus nadons. Per elaborar-lo, 
l’ASPCAT ha comptat amb la col·laboració de reconeguts experts i de les societats 
científiques d’aquests àmbits.

En aquest moment, atès que a Catalunya no és època d’activitat vectorial, els 
únics casos detectats de febre per virus Zika són importats, procedents de països 
amb transmissió activa del virus. Per tant, les actuacions que es duen a terme són de 
monitoratge i informatives (a tota la població, als viatgers a zones amb transmissió 
activa i sobretot al col·lectiu especialment sensible com és el de les dones embaras-
sades), es realitzen proves diagnòstiques a les persones amb clínica compatible pro-
cedents de les esmentades zones (en les dones embarassades encara que no presentin 
clínica) i es fa derivació i seguiment en els centres de referència especialitzats de les 
dones embarassades positives.

Des de l’ASPCAT es notifiquen de forma individualitzada els casos confirmats al 
Centre Nacional d’Epidemiologia i al Centre de coordinació d’alertes i emergències 
sanitàries (CCAES) del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Algunes de 
les mostres que requereixen una prova de confirmació més especialitzada es trame-
ten al Centre Nacional de Microbiologia per a la seva realització.

Atès que el virus de Zika ha estat identificat en el semen dels homes que han tin-
gut la infecció i no se sap quant de temps hi pot persistir, al procediment d’actuació 
a seguir en l’àmbit obstètric i pediàtric elaborat a Catalunya s’especifica que si la pa-
rella d’una dona embarassada o que pugui quedar embarassada ha viatjat a un país 
amb transmissió activa, es recomana utilitzar preservatiu durant 28 dies després del 
seu retorn a casa, si no ha presentat símptomes d’infecció i durant 6 mesos després 
de la recuperació, si ha presentat símptomes d’infecció en el viatge.

El secretari de Salut Pública en la roda de premsa que es va mantenir per pre-
sentar el protocol d’actuació en l’àmbit obstètric i pediàtric a Catalunya va destacar 
que el document elaborat des de l’ASPCAT amb participació d’un grup d’experts i 
societats científiques té com a objectiu ser una guia d’actuació per fer un seguiment 
exhaustiu de les gestants que han viatjat a països amb transmissió activa del virus, 
tant si han presentat simptomatologia com si no l’han presentat en cap moment i 
també dels seus nadons després del part en cas que els resultats de les proves de la-
boratori siguin positius. D’aquesta manera s’aplica el criteri de màxima precaució en 
un moment en què encara s’està analitzant l’evidència al respecte.

El Departament de Salut comparteix la recomanació de l’OMS sobre el deure 
de brindar orientació a les embarassades exposades al virus i fer el seguiment del 
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resultat de l’embaràs, i des del primer moment, mitjançant la Secretaria de Salut Pú-
blica, ha coordinat les activitats de notificació, informatives, circuits de diagnòstic i 
derivació i protocols d’actuació adreçats als professionals sanitaris.

Pel que fa a la comunicació pública d’aquesta qüestió, a banda de les notes de 
premsa en relació al tema elaborades per proporcionar informació a la població i 
l’actualització del nombre de casos, el Departament de Salut ha publicat tota la in-
formació sobre el virus Zika al Canal Salut i a la pàgina web de l’ASPCAT. A més, 
per ampliar la difusió d’aquest missatge de prevenció, el Departament de Salut ha 
impulsat una campanya publicitària que s’ha difós a través dels principals diaris del 
nostre país i els mitjans públics de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, entre d’altres. Aquests productes audiovisuals estan sent amplificats per tots els 
canals interns i per totes les xarxes socials de què disposa el Departament de Salut, 
amb la col·laboració de la Direcció General de Difusió del Departament de Presi-
dència que també ha fet ressò del missatge en les principals plataformes comunica-
tives del Govern.

En síntesi, el missatge que s’està transmetent és que la població catalana pot es-
tar tranquil·la, ja que tots els casos de Zika que hi ha al nostre país són casos impor-
tats de països on hi ha circulació del virus, és a dir, d’Amèrica Central i del Sud. En 
aquest sentit, la recomanació pública que s’està fent a la ciutadania és que aquelles 
dones que estiguin embarassades o que tinguin intenció de quedar embarassades de 
forma immediata, posposin el seu viatge a un d’aquests països fins que l’embaràs 
hagi acabat. I si aquest viatge no es pot posposar, la recomanació és fer ús de re-
pel·lents i de roba de màniga llarga durant tota l’estada. I al mateix temps, es fa una 
recomanació explícita per tal que les parelles sexuals de les dones embarassades fa-
cin ús del preservatiu durant tot l’embaràs en el cas que hagin estat aquestes les que 
hagin viatjat a les zones on hi ha circulació del virus.

A més de les activitats informatives adreçades a tota la població i específicament 
a les dones embarassades, des del Programa sanitari d’atenció a la salut sexual i re-
productiva (ASSIR) i d’altres centres d’obstetrícia i ginecologia, es duu a terme una 
conducta activa de detecció de gestants amb risc d’infecció per virus de Zika. Així 
doncs, es practica una analítica a les dones que es considerin en risc i es deriven els 
casos probables o confirmats a un dels dos hospitals de referència en virus de Zika, 
segons la part del territori on s’hagin detectat. Els casos es notifiquen a la Xarxa de 
Vigilància Epidemiològica de Catalunya per tal que es prenguin mesures de preven-
ció i control addicionals si es considera adient depenent de la situació epidemiolò-
gica en cada moment.

Barcelona, 30 de maig de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de 
control arran dels casos d’afectats pel virus del Zika
314-02402/11

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02401/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes 
de coordinació amb el Ministeri de Sanitat pels casos d’afectats pel 
virus del Zika
314-02403/11

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02401/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió de 
mesures de prevenció i control dels contagis per transmissió sexual 
en el protocol d’actuació en casos sospitosos de febre vírica del Zika
314-02404/11

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02401/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació a la 
ciutadania amb relació al virus del Zika
314-02405/11

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02401/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’orientació a les 
dones embarassades que han estat exposades al virus del Zika
314-02406/11

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02401/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les declaracions 
del secretari de Salut Pública amb relació al seguiment de les dones 
embarassades afectades pel virus del Zika
314-02407/11

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02401/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recomanació de 
l’Organització Mundial de la Salut d’orientar les dones embarassades 
que han estat exposades al virus del Zika i fer-ne un seguiment
314-02408/11

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02401/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les responsabilitats 
amb relació a les implantacions de pròtesis caducades en diversos 
hospitals
314-02559/11

Proponent: Àngels Martínez Castells, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29232 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-02559/11 a 
314-02560/11 us informo del següent:

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

Tan aviat com el Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris de la Di-
reccio General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitaria (DGOPRS) va tenir 
coneixement de les possibles irregularitats que estava cometent l’empresa Traiber SL 
en la fabricació de pròtesis de maluc, genoll i columna, en el marc de les competèn-
cies que té el Departament de Salut en el control de mercat dels productes sanitaris a 
Catalunya, es va dur a terme, una inspecció de l’esmentada empresa i, al constatar-se 
aquestes irregularitats, es va procedir, a prendre les mesures cautelars corresponents.

En el marc competencial vigent entre l’Administració General de l’Estat i la Ge-
neralitat de Catalunya en matèria de control i inspecció de les empreses fabricants 
de productes sanitaris, com és el cas de l’empresa Traiber SL, l’Administració Gene-
ral de l’Estat, a través de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris 
(AEMPS), és l’autoritat sanitària competent per atorgar l’autorització inicial de fun-
cionament a aquestes empreses. Així mateix, també ho és per a l’autorització de les 
modificacions que hi pugui haver posteriorment i la renovació quinquennal d`aques-
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ta autorització. Les actuacions inspectores relacionades amb aquests procediments 
són també competència d’aquella Agència. Així doncs, té la responsabilitat legal de 
garantir que els fabricants de productes sanitaris ubicats a l’Estat espanyol complei-
xen els requisits tecnicosanitaris establerts a la normativa vigent.

Per altra banda, la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Salut, 
és competent per dur a terme actuacions de control de mercat, mitjançant la realit-
zació d’inspeccions a fabricants, distribuïdors o comercialitzadors dels productes 
sanitaris ubicats a Catalunya, quan es té coneixement o es sospita que es poden estar 
incomplint els requisits tecnicosanitaris establerts fer aquestes activitats.

L’empresa Traiber SL disposava de llicència sanitària per a la fabricació de pro-
ductes sanitaris atorgada per part de l’AEMPS, amb el número de llicència 106-PS, 
la darrera de les quals es va emetre el 7 d’octubre de 2009 amb vigència quinquen-
nal i que caducava el dia 7 d’octubre de 2014.

El dia 10 d’octubre de 2014, el Servei de Control Farmacèutic i Productes Sani-
taris de la DGOPRS va rebre un ofici del Departament de Productes Sanitaris de 
l’AEMPS mitjançant el qual informava que havia rebut una denúncia de l’exrespon-
sable tècnica en què s’exposava que l’empresa Traiber, SL, ubicada al carrer de Joan 
Oliver, 13-17, de Reus, podia estar cometent diverses irregularitats en la fabricació 
d’implants quirúrgics com eren:

– Fabricar i comercialitzar implants quirúrgics (cúpules bipolars II, inserts bipo-
lars II i caixes intersomàtiques) a clíniques i mútues, sense que disposés del certifi-
cat d’un organisme notificat: falsificar el marcatge CE.

– Vendre implants amb polietilè caducats, després d’haver realitzat un canvi en 
l’etiquetatge dels mateixos ampliant la caducitat uns altres 5 anys i haver falsificat 
les ordres de fabricació.

– Realitzar tota una altra sèrie de negligències relacionades amb la fabricació 
d’aquests productes, entre les que es trobaven, no validar la sala blanca, no realitzar 
el pla de desinsectacions, desratitzacions i desinfeccions, no realitzar el «bioburden» 
cada 3 mesos.

– Comprar matèries primeres a proveïdors sense homologació.
Els dies 20, 21 i 22 d’octubre de 2014, inspectors del Servei de Control Farma-

cèutic i Productes Sanitaris van dur a terme sengles visites d’inspecció (INS14-155c, 
INS14-155c bis, INS14-155c ter) a les instal·lacions de l’empresa Traiber, SL a Reus, 
en les quals i d’acord amb el que consta a les actes d’inspecció, es van constatar les 
irregularitats denunciades, així com diversos incompliments greus en la fabricació 
de productes sanitaris implantables. Això va fer, com consta a les actes d’inspecció 
esmentades, que els inspectors actuants, el mateix dia 20 d’octubre, procedissin a 
adoptar diverses mesures cautelars, com van ser el precintat dels equips i les ins-
tal·lacions de fabricació i la immobilització dels tots els productes sanitaris implan-
tables acabats que hi havia a les instal·lacions. Aquestes mesures cautelars varen 
ser confirmades per Resolució de data 30 d’octubre de 2014 de la Direcció General 
d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària. En data 6 de novembre de 2014, i 
d’acord amb el que s’estableix a l’article 35.2 del Reial decret 1591/2009, de 16 d’oc-
tubre, des de la Direcció General es va comunicar al Departament de Productes Sa-
nitaris de l’AEMPS les actuacions que s’havien dut a terme i les mesures adoptades.

Amb independència d’aquesta actuació concreta sobre l’empresa Traiber, SL cal 
esmentar que el Departament de Salut, prèviament, no tenia cap indici que pogués 
fer sospitar que aquesta empresa estigués cometent les irregularitats que es van de-
tectar en la inspecció efectuada arran de la denúncia l’AEMPS l’octubre de 2014 i 
que poguessin motivar una inspecció. Així, abans del dia 10 d’octubre de 2014, el 
Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris no havia rebut cap tipus de de-
núncia en relació amb aquesta empresa ni tampoc cap notificació, per part de pro-
fessionals sanitaris, d’algun incident advers relacionat amb algun implant quirúrgic 
fabricat per Traiber SL.
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Així doncs, el Departament de Salut va desenvolupar les actuacions d’inspecció 
i control en relació a l’empresa Traiber SL dins el marc competencial vigent, actuant 
d’una manera diligent i eficaç, tan bon punt va tenir coneixement de què aquesta em-
presa podia estar duent a terme irregularitats greus en la fabricació de productes sa-
nitaris.

A mitjan del mes de febrer, en el Jutjat d’Instrucció número 3 de Reus, es va co-
mençar a prendre declaració als primers metges investigats pel cas de les pròtesis de 
l’empresa Traiber SL de Reus, dins la instrucció de la peça separada número 4 del 
cas Innova, en què fins a un total de quaranta-set metges de diversos centres públics 
i privats, presumptament, haurien cobrat comissions per implantar pròtesis d’aques-
ta empresa en les seves intervencions quirúrgiques. Els delictes investigats van des 
de la prevaricació i malversació de cabdals públics, alteració de preus en concursos 
i subhastes públiques, tràfic d’influències, suborn, omissió del deure de perseguir de-
lictes, societari, frau a l’Administració, estafa, corrupció entre particulars, falsedat 
documental, salut pública i fins el blanqueig de capitals.

Cal tenir en compte que el CatSalut s’ha presentat com a acusació particular en 
les actuacions penals que s’estan tramitant en el Jutjat d’Instrucció número 3 de 
Reus en relació amb les pròtesis Traiber SL, que cal recordar únicament estan adre-
çades en contra de particulars.

En relació amb aquesta causa, cal tenir present que, en aquest moments, la co-
missió dels delictes esmentats abans està sota investigació judicial.

En tot cas i amb independència d’aquest cas concret, cal tenir en compte que a 
l’article 4.6 del Reial decret legislatiu 1/2015, de 25 de juliol, per el qual s’aprova el 
text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanita-
ris, estableix que, a l’efecte de garantir la independència de les decisions relaciona-
des amb la prescripció, dispensació i administració de productes sanitaris respecte 
d’interessos comercials, es prohibeix l’oferiment directe o indirecte de qualsevol 
tipus d’incentiu, bonificacions, descomptes, primes o obsequis per part de qui tin-
gui interessos directes o indirectes en la producció, fabricació i comercialització de 
productes sanitaris als professionals sanitaris implicats en el cicle de prescripció, 
dispensació i administració d’aquests productes. Així mateix, a l’article 112.2.b) 25è 
del Reial decret legislatiu es tipifica com a infracció greu l’oferir, atorgar o prometre 
primes, avantatges pecuniaris o avantatges en espècie als professionals sanitaris o a 
qualsevol altre qualificat, relacionats amb la utilització o prescripció dels productes 
sanitaris, així com als seus parents i persones de la seva convivència, així com tam-
bé el sol·licitar-les o acceptar-les.

Tenint en compte això, si en l’àmbit de les actuacions de control i inspecció que, 
des de la DGOPRS, es duen a terme sobre els fabricants i distribuïdors de productes 
sanitaris es detecta que, a banda dels aspectes relacionats amb la qualitat i la segu-
retat d’aquests productes, s’ha comés alguna de les infraccions esmentades a abans, 
es procedirà a la incoació del corresponent expedient sancionador, tant a l’empresa 
com als professionals que puguin estar implicats. No obstant això, si la naturalesa de 
la infracció que es detecti pot tenir caràcter de delicte penal, es procedirà a presentar 
la corresponent davant la Fiscalia.

D’altra banda amb la voluntat d’evitar pràctiques inadequades, el Govern de la 
Generalitat de Catalunya va subscriure al desembre de 2015 un codi de bones pràc-
tiques per a la contractació pública dels serveis d’atenció a les persones amb totes 
les entitats que integren el sector públic que té la finalitat de proporcionar als òr-
gans de contractació d’aquests serveis un seguit d’orientacions i de pautes a seguir 
en la tramitació dels expedients de contractació i donar-les a conèixer als operadors 
econòmics i a les entitats que participin en les licitacions públiques. Entre d’altres 
objectius, el codi pretén esdevenir un model de contractació pública per als serveis 
d’atenció a les persones per assolir els nivells de qualitat desitjables i viables i as-
segurar la professionalitat i les condicions laborals que requereixen aquests serveis.
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Aquest codi comú, així com els propis de què puguin disposar les entitats proveï-
dores, ha de servir per concretar el conjunt de valors i compromisos de l’entitat en 
relació a la transparència i el bon govern, marcar les bases i pautes de conducta essen-
cials que sustenten de forma eficaç la presa de decisions en el si de la institució i alho-
ra fixar els criteris de bones pràctiques dels seus membres de govern i dels seus pro-
fessionals. Ha de ser una eina útil en l’aplicació dels valors de l’entitat en relació amb 
els comportaments propis i amb l’entorn i ha de constituir un element de referència en 
la seva pràctica laboral així com en les relacions amb pacients, usuaris i proveïdors.

Un cop, però, per part de l’Administració sanitària, es té sospites, indicis o avi-
sos de possibles irregularitats, es posa en marxa el mecanisme de la inspecció, que 
es pot iniciar d’ofici o per denúncia particular, bé adreçada al Departament de Salut 
bé adreçada al CatSalut. En qualsevol cas, correspon iniciar l’expedient a la Sub-
direcció General d’Avaluació i Inspecció d’Assistència Sanitàries i Farmacèutiques 
(SGAIAS)

Tot seguit, la SGAIAS designa un inspector que realitza els actes d’inspecció que 
considera necessaris per tal d’esbrinar els fets (visita d’inspecció, requeriment de do-
cumentació, requeriment de compareixença d’una persona a les dependències de la 
SGAIAS, etc.).

L’inspector finalitza les actuacions d’inspecció mitjançant informe on ressenya 
totes les actuacions que s’han dut a terme, els fets constatats i la normativa pre-
sumptament infringida. Conclou l’informe fent una proposta de les actuacions a dur 
a terme.

En funció de l’òrgan competent per dur a terme les actuacions proposades per la 
SGAIAS, o bé el propi Departament de Salut o bé el CatSalut, es dicta la resolució 
per dur a terme l’actuació corresponent.

Barcelona, 30 de maig de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
eradicar presumptes pràctiques corruptes en la sanitat
314-02560/11

Proponent: Àngels Martínez Castells, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29232 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-02559/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de 
l’assistència a pacients diagnosticats d’asbestosi del 2006 ençà
314-03690/11

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29233 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-03690/11 a 
314-03692/11 us informo del següent:
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Atès que les preguntes més amunt indicades fan 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.

Els sistemes d’informació i registres no permeten actualment conèixer amb exac-
titud el cost total que representa l’atenció sanitària dels pacients amb asbestosi. El 
Servei Català de la Salut (CatSalut) disposa de les següents dades d’activitat relatives 
als pacients i ingressos hospitalaris finançats pel CatSalut amb asbestosi en qual-
sevol diagnòstic per al període 2006-2015, procedents del registre del conjunt mí-
nim bàsic de dades (CMBD) d’hospitalització d’aguts, així com d’un import estimat 
d’aquesta activitat, considerant un preu mig d’alta: 

Any Pacients totals Ingressos totals Import estimat

2006 115 197 364.069,79

2007 121 251 506.492,90

2008 126 241 514.228,93

2009 159 280 609.392,00

2010 169 319 743.949,47

2011 161 252 568.093,68

2012 203 293 660.521,62

2013 211 334 718.313,76

2014 225 348 748.422,72

2015 245 361 763.143,17

Addicionalment, des de l’any 2013 es compta amb les dades del CMBD d’atenció 
primària, que registra el nombre de pacients i visites de l’atenció primària finançats 
pel CatSalut amb asbestosi en qualsevol diagnòstic: 

Any Pacients totals Visites totals

2013 543 1.058

2014 600 1.293

2015 615 1.301

Pel que fa a l’import de la factura per casos d’asbestosi que s’ha hagut de traslladar a 
les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, cal 
assenyalar que les dades de la facturació que es fa a aquestes entitats no estan vin-
culades a un diagnòstic determinat i, per tant, no és possible conèixer quin és aquest 
import únicament per els casos d’asbestosi.

Quant a les indemnitzacions com a conseqüència de sentències judicials relacio-
nades amb l’asbestosi, el CatSalut no ha estat condemnat a pagar cap indemnització 
per aquest motiu.

Barcelona, 24 de maig de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut



BOPC 153
10 de juny de 2016

1.25.15. Preguntes per escrit 23 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de la 
factura dels casos d’asbestosi traslladats a les mútues d’accidents 
de treball i malalties professionals
314-03691/11

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29233 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03690/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les indemnitzacions 
que s’han hagut de pagar per sentències judicials relacionades amb 
l’asbestosi
314-03692/11

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29233 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03690/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació 
del projecte de construcció del gasoducte Midcat
314-03785/11

Proponent: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28816 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-03785/11 us in-
formo del següent:

Des del punt de vista administratiu, el gasoducte Midcat és competència de les 
administracions centrals espanyola i francesa. Atesa la manca de competències, el 
Govern de Catalunya no pot participar en la seva tramitació.

La situació actual del corredor Midcat és la següent:
– Tram Martorell - Figueres (167 km):
• Martorell - Hostalric (87 km): Executat i operatiu
• Hostalric - Figueres (80 km): No executat. Sense Autorització Administrativa
– Tram Figueres - Frontera Francesa (35 km): No executat. Sense Projecte
– Tram Sud de França: Frontera Francesa - Barbairan (126 km): No executat
– Tram Sud-Centre de França: Gasoducte Eridan (Foz - Etrez): Operatiu. Està 

previst el seu desdoblament
D’altra banda, la Generalitat no ha rebut cap tipus de comunicació sobre l’estat 

del projecte Midcat, ni del Govern de l’Estat ni de la Direcció General d’Energia de 
la Unió Europea. La darrera informació feta pública per la Unió Europea estableix la 
posada en servei l’any 2021.

Pel que fa al traçat de Figueres fins a Le Perthus, aquest s’haurà de concretar a 
la sol·licitud d’autorització administrativa.
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Finalment, la disposició transitòria primera de la Llei 21/2013 d’avaluació am-
biental estableix que les declaracions d’impacte ambiental publicades abans de l’en-
trada en vigor d’aquesta Llei (12.12.2013) perden la seva vigència si no s’ha iniciat 
l’execució del projecte en el termini màxim de 6 anys des de la seva entrada en vigor.

Barcelona, 30 de maig de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a evitar la inflació en el preu de l’habitatge
314-03786/11

Proponent: Sergio Sanz Jiménez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29037 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-03786/11 us in-
formo del següent:

Les polítiques econòmiques que poden incentivar o evitar que aparegui una nova 
bombolla immobiliària són, fins a l’actualitat, competència de l’Estat espanyol.

Un exemple de la manca d’instruments efectius per part del Govern de la Gene-
ralitat es demostra amb les mesures per evitar el sobreendeutament o en les mesures 
de protecció del consumidor que contracta préstecs hipotecaris que eren regulades 
per la Llei 20/2014 de modificació del codi de Consum de Catalunya i que han estat 
portades al Tribunal Constitucional per part del govern espanyol.

D’altra banda, pel que fa a les eines que sí pot desenvolupar el Govern de la Ge-
neralitat en matèria d’habitatge, en l’àmbit del lloguer el govern vol obrir un procés 
de participació per establir les bases d’una norma de lloguer que equilibri drets i 
deures d’arrendador i arrendatari.

Una altra mesura que estem duent a terme, en aquest cas per part del Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat, és la redacció d’una nova llei de Territori que per-
metrà evitar l’especulació sobre el sòl i facilitar la construcció d’habitatge de pro-
tecció social.

Finalment, estem acabant el procés de redacció del Pla Territorial Sectorial 
d’Habitatge de Catalunya que ens permetrà obtenir una fotografia de les necessitats 
d’habitatge social a Catalunya pel proper quinquenni o decenni.

Per tant, el Govern treballa en múltiples vies per garantir mesures que facin pos-
sible la no repetició d’una bombolla immobiliària com la que hem patit, malgrat 
l’escàs marge que permet el govern de l’Estat.

Barcelona, 31 de maig de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques 

i Habitatge
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció d’un 
nou edifici per a l’Institut Serra de Noet, de Berga
314-03805/11

Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28856 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-03805/11 us in-
formo del següent:

El Departament d’Ensenyament disposa del projecte executiu per la construcció 
de l’Institut Serra de Noet a Berga. La licitació del concurs per l’adjudicació del con-
tracte per l’execució de les obres es publicarà en el moment que el solar disposi dels 
accessos i dels serveis necessaris.

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la licitació del 
projecte Eòlia atorgat a l’empresa Indra a l’agost del 2010
314-03841/11

Proponent: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28808 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-03841/11, us tra-
meto, en document annex, la informació facilitada per la Secretaria General d’In-
terior.

Barcelona, 19 de maig de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
El projecte Eòlia encara no s’ha implantat; s’està treballant per implantar-lo du-

rant el 2017. S’ha desplegat la infraestructura de servidors i manca finalitzar alguns 
desenvolupaments de les noves aplicacions.

Quant al pagament, del total de 10.015.182,95 € amb IVA del contracte 
(7.006.811,13 € corresponents a maquinari i llicències i 3.008.371,82 € a serveis de 
desenvolupament i instal·lació), entre el quart trimestre de 2010 i el tercer trimestre 
de 2015 es va donar ordre de pagament de 5.126.055,57 € (3.489.412,61 € correspo-
nents a maquinari i llicències i 1.636.642,96 € a serveis de desenvolupament i instal-
lació), que representa un 51,18% del total.

Barcelona, 19 de maig de 2016
Cèsar Puig i Casañas, secretari general
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les relacions 
institucionals amb el Consell Federal de Suïssa
314-03872/11

Proponent: Susana Beltrán García, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29150 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-03872/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-04342/11, 314-
04343/11, 314-04344/11, 314-04345 i 314-04346/11.

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 in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El Govern de la Generalitat manté de forma ordinària relacions institucionals 
amb els seus homòlegs suïssos, així com amb la resta d’institucions que considera 
adequades per a la defensa dels seus interessos i les dels seus ciutadans.

La freqüència i contingut dels contactes depèn de l’actualitat política i institu-
cional o dels esdeveniments que poden afectar aquestes relacions i se’n fa partícip 
a l’Estat quan es considera que és del seu interès, tenint en compte el principi de 
lleialtat institucional i d’acord amb les competències de la Generalitat de Catalunya 
i de l’Estat.

Barcelona, 2 de juny de 2016
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les preguntes 
dels periodistes que estaven a la sessió de treball del Consell de la 
Diplomàcia Pública de Catalunya amb corresponsals estrangers
314-03873/11

Proponent: Susana Beltrán García, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29151 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-03873/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-04347/11 i 314-
04348/11.

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 in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

En la sessió de treball que Diplocat va organitzar amb corresponsals estrangers 
el passat 18 de novembre de 2015, els periodistes van formular aquelles qüestions 
que van considerar oportunes en relació amb la situació política de Catalunya.
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Per part dels experts juristes es va respondre, en funció de cada pregunta, des de 
l’expertesa i el rigor que corresponen a la seva valia professional.

Barcelona, 2 de juny de 2016
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la visita i la 
compareixença davant la Comissió d’Assumptes Internacionals del 
Parlament de l’Uruguai
314-03874/11

Proponent: Susana Beltrán García, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29152 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-03874/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-04349/11, 314-
04350/11 i 314-04351/11.

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 in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

La compareixença va tenir lloc a la seu de la Comissió d’Afers Internacionals de 
la Cambra de Representants d’Uruguai. El contingut de la compareixença va res-
pondre a l’interès d’aquesta Comissió.

En aquesta compareixença els diputats de la Comissió d’Afers Internacionals van 
fer un torn de preguntes sobre diferents aspectes del procés i van obrir un intercanvi 
d’opinions sobre el dret d’autodeterminació.

La despeses relacionades amb el viatge de la representació del Govern es van co-
brir amb els crèdits de la partida D/230.000.100/2310 del pressupost de la Secretaria 
d’Afers Exteriors i de la UE per a l’any 2015.

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

En aquest document consta la informació desagregada, segons classificació eco-
nòmica, per execució de despeses del procés de gestió i del procés de pagament, des-
glossat per capítols i articles i, dins d’aquests, desagregat per crèdits inicials, crèdits 
definitius, obligacions reconegudes i pagaments efectius, corresponents a cada De-
partament de la Generalitat i del seu sector públic administratiu.

També consta, segons classificació funcional, les dades desagradades del segui-
ment del pressupost per programes i desglossat per seccions, àrees i polítiques, amb 
especificació dels crèdits inicials, crèdits definitius, obligacions reconegudes i paga-
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ments efectius, corresponents a cada departament de la Generalitat i del seu sector 
públic administratiu.

Barcelona, 2 de juny de 2016
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els parlaments 
estrangers que han organitzat sessions per a parlar del futur polític 
de Catalunya
314-03875/11

Proponent: Susana Beltrán García, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29153 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-03875/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-04352/11, 314-
04353/11, 314-04354/11, 314-04355/11 i 314-04356/11.

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 in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El Govern ha tingut l’oportunitat d’explicar la seva posició sobre el futur polític 
de Catalunya davant dels parlaments d’Irlanda, Uruguai, Paraguai, Estats Units i 
Bèlgica.

Les sessions van tenir formats diferents. Davant del Parlament d’Irlanda es va 
tractar d’una compareixença oberta tant a membres electes del Parlament com del 
Senat. La compareixença a Uruguai va tenir lloc a la seu de la Comissió d’Afers In-
ternacionals de la Cambra de Representant d’aquest país. A Paraguai la comparei-
xença va tenir lloc davant la Comissió de Relacions Exteriors i Assumptes Interna-
cionals del Senat. Als Estats Units es va celebrar a l’edifici Rayburn de la Cambra 
de Representants. Finalment, a Bèlgica, es va comparèixer a la Comissió d’Afers 
Internacionals del Parlament.

El contingut d’aquestes compareixences va respondre a l’interès d’aquests parla-
mentaris per conèixer de primera mà Catalunya.

Aquesta informació es va acompanyar de dades dels diversos estudis i enquestes 
publicats que sondegen l’opinió dels ciutadans sobre el procés sobiranista.

Les despeses de la representació del Govern de la Generalitat relacionades amb 
aquests viatges es van cobrir amb els crèdits de la partida D/230.000.100/2310 del 
pressupost de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la UE per a l’any 2015.

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

En aquest document consta la informació desagregada, segons classificació eco-
nòmica, per execució de despeses del procés de gestió i del procés de pagament, des-
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glossat per capítols i articles i, dins d’aquests, desagregat per crèdits inicials, crèdits 
definitius, obligacions reconegudes i pagaments efectius, corresponents a cada De-
partament de la Generalitat i del seu sector públic administratiu.

També consta, segons classificació funcional, les dades desagradades del segui-
ment del pressupost per programes i desglossat per seccions, àrees i polítiques, amb 
especificació dels crèdits inicials, crèdits definitius, obligacions reconegudes i paga-
ments efectius, corresponents a cada departament de la Generalitat i del seu sector 
públic administratiu.

Barcelona, 2 de juny de 2016
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la divulgació del 
futur polític de Catalunya a les delegacions de la Generalitat a 
l’exterior
314-03876/11

Proponent: Susana Beltrán García, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29154 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-03876/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-04357/11 i 314-
04358/11.

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 in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El Govern considera que tots els actes que organitzen les delegacions i les ofi-
cines a l’exterior contribueixen a l’objectiu de projectar internacionalment Catalunya 
i defensar els seus interessos econòmics, socials i culturals. Les delegacions i ofi-
cines del Govern també desenvolupen i expliquen el Pla de Govern.

Dels actes que organitzen les delegacions i les oficines a l’exterior se’n fa par-
tícip a totes les institucions i organismes que es considera que és pertinent i és del 
seu interès.

Barcelona, 2 de juny de 2016
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència



BOPC 153
10 de juny de 2016

1.25.15. Preguntes per escrit 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions 
d’habitatges de protecció oficial d’Habitatge Entorn i Llar Unió 
Catalònia construïdes a Barcelona
314-03886/11

Proponent: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29038 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-03886/11 us in-
formo del següent:

Des de l’Agència d’Habitatge de Catalunya es disposa de dades de les promoci-
ons d’habitatges amb protecció oficial des de l’any 2005, que es regeixen per la Llei 
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

Ens els documents que s’adjunten es detalla la relació de les promocions d’ha-
bitatge de protecció oficial de les cooperatives Habitatge Entorn SCCL i Llar Unió 
Catalònia des de l’any 2005 a la ciutat de Barcelona, on s’especifiquen per a cada un 
dels habitatges les dades relatives al visat de contractes que s’han dut a terme des de 
l’Agència de l’Habitatge. En aquesta relació s’assenyalen amb color aquells habitat-
ges on s’ha produït una segona transmissió o cessió.

En els llistats s’han omès les dades relatives a la identificació dels adjudicataris 
per entendre que poden vulnerar la normativa de protecció de dades, atès que no 
queda acreditada la finalitat de la petició d’aquesta informació.

L’operadora Habitatge Entorn SCCL ha construït 4 promocions amb un total de 
185 habitatges qualificats i la de Llar Unió Catalònia ha construït 6 promocions amb 
un total de 359 habitatges.

Pel que fa al procediment d’adjudicació d’aquests habitatges, i atès que ambdues 
societats són cooperatives d’habitatges, s’escau tenir en compte el que determina 
l’article 102 de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, essent competència del Re-
gistre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial de Barcelona, a partir de la 
seva entrada en vigor, garantir el compliment dels requisits establerts en l’esmentat 
article.

Pel que fa a procediments d’adjudicació anteriors a l’entrada en vigor del Decret 
106/2009, de 19 de maig, del Registre de Sol·licitants, aquests es regien per la nor-
mativa anterior que els hi era d’aplicació en virtut del que estableix la seva disposi-
ció transitòria única de l’esmentat decret.

Barcelona, 31 de maig de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques 

i Habitatge

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Par-
lament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides 
destinades al pagament de les obres del bloc quirúrgic de l’Hospital 
de Santa Caterina de l’Institut d’Assistència Sanitària de Salt (Gironès)
314-04193/11

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29234 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

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

lunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries de 314-04193/11 a 
314-04196/11 us informo del següent: 

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

En relació al contracte de les obres de reforma i ampliació del Bloc Quirúrgic de 
l’Hospital de Santa Caterina, d’acord amb les regles del concurs, l’oferta presentada 
pel licitador no ha d’informar del desglossament per partides, fent-se l’adjudicació  
de manera globalitzada per al projecte que es va licitar mitjançant concurs. El plec de  
condicions tècniques del concurs detalla totes les partides del pressupost, que es cor-
responen amb les del projecte de l’obra.

Tota aquesta documentació relativa al concurs és pública, i es pot consultar al 
portal que recull la contractació pública de la Generalitat de Catalunya (https://con-
tractaciopublica.gencat.cat).

S’adjunta el projecte d’obra de les instal·lacions pel nou quiròfan a l’Hospital de 
Santa Caterina.

El cost final de les obres de reforma i ampliació del Bloc Quirúrgic de l’Hospi-
tal de Santa Caterina de va ser de 307.701,99 € IVA exclòs. L’import d’adjudicació 
d’aquestes obres va ser de 300.110,79 € IVA exclòs, amb una baixa del 24,67% sobre 
el preu inicial de licitació.

La desviació final del cost d’aquestes obres de reforma i ampliació va ser de 
7.591,20 €, quantitat que representa un 2,53% de desviació sobre el preu d’adjudica-
ció, que es justifica en base als conceptes següents: 

– Moviment de terres per trobar filtració d’aigua a esterilització.
– Connexió provisional i treballs extraordinaris deguts a l’esllavissada de terres.
– Inertització de la canonada de gas amb nitrògens.
Finalment, pel que fa a l’equipament de les noves instal·lacions, a càrrec de l’Ins-

titut d’Assistència Sanitària (IAS), el seu cost va ser de 370.000 €.

Barcelona, 30 de maig de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

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

https://contractaciopublica.gencat.cat
https://contractaciopublica.gencat.cat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del contracte 
d’obres del bloc quirúrgic de l’Hospital de Santa Caterina de l’Institut 
d’Assistència Sanitària de Salt (Gironès)
314-04194/11

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29234 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04193/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació 
documental dels desviaments entre el cost d’adjudicació i el cost 
final de les obres del bloc quirúrgic de l’Hospital de Santa Caterina 
de l’Institut d’Assistència Sanitària de Salt (Gironès)
314-04195/11

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29234 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04193/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les 
inversions per a l’equipament del bloc quirúrgic de l’Hospital de 
Santa Caterina de l’Institut d’Assistència Sanitària de Salt (Gironès)
314-04196/11

Proponent: Alfonso Sánchez Fisac, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29234 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04193/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entrevistes 
que diaris estrangers han fet al conseller d’Afers i Relacions 
Institucionals i Exteriors i Transparència
314-04339/11

Proponent: Susana Beltrán García, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29155 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramita-
ció 314-04339/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-04340/11 i 314-
04341/11.

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 
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conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

El departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència ha 
rebut vàries peticions d’entrevistes de mitjans catalans i estrangers i manté una re-
lació professional regular amb tots aquests mitjans. Les entrevistes concedides als 
mitjans esmentats a la pregunta responen a la voluntat de donar resposta a algunes 
d’aquestes peticions.

El Govern de la Generalitat no ha pagat cap contraprestació econòmica per 
aquestes entrevistes. De fet, no ha considerat mai aquesta possibilitat. D’una ban-
da, aquest Govern valora la feina periodística com una activitat professional lliure i 
no-condicionada fonamentada en l’interès informatiu del context d’actualitat, que en 
el cas de Catalunya és molt alt. D’altra banda, els mitjans de comunicació estrangers 
amb què es relaciona el Govern tenen una reputació consolidada de professionalitat 
i responsabilitat i no accedirien a acceptar contraprestacions econòmiques a canvi 
d’entrevistes. Això és quelcom que qualsevol organització política democràtica i res-
ponsable hauria de tenir present.

La llibertat d’expressió i d’informació són drets fonamentals que no poden ser 
limitats per ningú.

Barcelona, 2 de juny de 2016
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament a 
diaris estrangers per les entrevistes al conseller d’Afers i Relacions 
Institucionals i Exteriors i Transparència
314-04340/11

Proponent: Susana Beltrán García, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29155 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04339/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de 
la suspensió de l’article 37 de la Llei 16/2014, d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea, pel Tribunal Constitucional
314-04341/11

Proponent: Susana Beltrán García, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29155 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04339/11.

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les relacions 
institucionals habituals
314-04342/11

Proponent: Susana Beltrán García, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29150 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03872/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els interlocutors de 
les relacions institucionals habituals
314-04343/11

Proponent: Susana Beltrán García, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29150 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03872/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la periodicitat amb 
què manté relacions institucionals amb el Consell Federal de Suïssa
314-04344/11

Proponent: Susana Beltrán García, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29150 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03872/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació al 
Govern de l’Estat de les relacions institucionals que manté amb el 
Consell Federal de Suïssa
314-04345/11

Proponent: Susana Beltrán García, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29150 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03872/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació 
al Consell Federal de Suïssa de les competències en matèria de 
relacions institucionals
314-04346/11

Proponent: Susana Beltrán García, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29150 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03872/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les preguntes dels 
corresponsals estrangers en la sessió de treball del Consell de 
Diplomàcia Pública de Catalunya
314-04347/11

Proponent: Susana Beltrán García, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29151 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03873/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les respostes dels 
ponents de la sessió de treball del Consell de Diplomàcia Pública de 
Catalunya
314-04348/11

Proponent: Susana Beltrán García, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29151 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03873/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compareixença 
davant la Comissió d’Assumptes Internacionals del Parlament de 
l’Uruguai
314-04349/11

Proponent: Susana Beltrán García, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29152 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03874/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades de 
contacte amb el Parlament de l’Uruguai
314-04350/11

Proponent: Susana Beltrán García, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29152 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03874/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament del 
viatge per a tenir la compareixença davant la Comissió d’Assumptes 
Internacionals del Parlament de l’Uruguai
314-04351/11

Proponent: Susana Beltrán García, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29152 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03874/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els parlaments 
estrangers que han organitzat sessions per a parlar del futur polític 
de Catalunya
314-04352/11

Proponent: Susana Beltrán García, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29153 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03875/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les explicacions als 
parlaments estrangers sobre els partits polítics contraris al procés 
secessionista
314-04353/11

Proponent: Susana Beltrán García, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29153 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03875/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades 
demoscòpiques i les explicacions del procés secessionista als 
parlaments estrangers
314-04354/11

Proponent: Susana Beltrán García, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29153 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03875/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades de 
contacte dels parlaments estrangers que van organitzar sessions per 
a parlar del futur polític de Catalunya
314-04355/11

Proponent: Susana Beltrán García, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29153 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03875/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament dels 
viatges als parlaments estrangers que van organitzar sessions per a 
parlar del futur polític de Catalunya
314-04356/11

Proponent: Susana Beltrán García, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29153 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03875/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu dels actes 
de les seves delegacions a l’exterior
314-04357/11

Proponent: Susana Beltrán García, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29154 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03876/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per 
a convidar les ambaixades als actes de les delegacions de la 
Generalitat a l’exterior
314-04358/11

Proponent: Susana Beltrán García, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29154 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-03876/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment de 
provisió de la plaça de cap de farmàcia de l’Hospital Doctor Josep 
Trueta
314-04363/11

Proponent: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29235 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04363/11 us in-
formo del següent:

El procediment per a la provisió de la plaça de director clínic de Farmàcia de la 
Gerència Territorial de l’Institut Català de la Salut (ICS) a Girona, va ser el previst 
segons normativa vigent per a la provisió de llocs de treball de director clínic. El 
nomenament, d’acord amb la normativa vigent, fou aprovat per la Comissió Execu-
tiva (segons acord de delegació de funcions del Consell d’Administració de l’ICS) i 
posteriorment formalitzat per part del gerent de l’ICS.

Les funcions de la Direcció Clínica de Farmàcia, comprenen no només el ser-
vei de farmàcia de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, sinó el 
control de tots els dipòsits de farmàcia dels centres d’atenció primària de l’ICS i la 
Regió Sanitària de Girona i el complex dipòsit de farmàcia del Centre Penitenciari 
Puig de les Basses, ubicat al terme municipal de Figueres.

Així mateix el servei de farmàcia de l’Hospital Universitari de Girona Doctor 
Josep Trueta està autoritzat per la Direcció General d’Ordenació Professional i Re-
gulació Sanitària, per a l’elaboració i distribució de fàrmacs a altres serveis de far-
màcia. En aquest sentit, aquest servei de farmàcia elabora i distribueix els prepa-
rats de citostàtics, els preparats estèrils i les nutricions parenterals administrades a 
l’Hospital de Santa Caterina del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt.

La professional nomenada reunia els requisits per aquest lloc de treball.

Barcelona, 30 de maig de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les validacions de 
bitllets a la línia 9 del metro entre el 12 de febrer i el 12 d’abril de 2016
314-04419/11

Proponent: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28986 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04419/11 us in-
formo del següent:

El número de validacions total des del 12 de febrer al 12 d’abril a la línia 9 Sud ha 
estat de 1.374.745 validacions, mentre que a la línia 9 i 10 Nord ha estat de 1.371.255 
validacions durant el mateix període.

Us annexo el desglossament per accés des del 12 de febrer al 12 d’abril de 2016.
Durant el període esmentat, les validacions a l’Aeroport han estat de 220.597 

d’origen o entrada i de 200.820 de sortida o destí.
Pel que fa a l’estació Zona Universitària, ha enregistrat 9.222 validacions d’en-

trada amb sortida a l’Aeroport, per 72.500 la resta d’estacions de l’L9 Sud, i 119.098 
per transbordament.

Barcelona, 23 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 Par-
lament.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de 
construcció d’una residència per a gent gran al barri de Sant Pere 
Nord, de Terrassa (Vallès Occidental)
314-04464/11

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29117 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-04464/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-04465.

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 in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Us informo que el projecte executiu de la nova residència de gent gran al barri de 
Sant Pere Nord de Terrassa està redactat i s’està estudiant el calendari de licitació.

Barcelona, 26 de maig de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies



BOPC 153
10 de juny de 2016

1.25.15. Preguntes per escrit 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció i la 
posada en funcionament de la residència per a gent gran del barri de 
Sant Pere Nord, de Terrassa (Vallès Occidental)
314-04465/11

Proponent: Raúl Moreno Montaña, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 29117 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04464/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds de 
mediació i reparació penal registrades el 2015
314-04557/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28801 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04557/11 us in-
formo del següent:

Al Programa de mediació i reparació penal, al llarg de l’any 2015, s’ha registrat 
un total de 1.844 sol·licituds, distribuïdes segons la iniciativa de la derivació que 
s’especifica:

– 1.711 oficis dels diferents òrgans judicials
– 43 sol·licituds derivades dels centres penitenciaris
– 82 sol·licituds a iniciativa de les parts
– 8 sol·licituds derivades d’altres equips d’intervenció

Barcelona, 27 de maig de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds de 
mediació i reparació penal registrades de l’1 de gener de 2016 ençà
314-04558/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28802 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04558/11 us in-
formo del següent:

Al Programa de mediació i reparació penal, des de l’1 de gener i fins al 30 d’abril 
de 2016 (comptabilitzat fins al darrer mes sencer a l’hora de respondre a la iniciati-
va), s’han registrat un total de 623 sol·licituds, distribuïdes segons la iniciativa de la 
derivació que s’especifica:

– 572 són oficis dels diferents òrgans judicials
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– 1 sol·licitud derivada dels centres penitenciaris
– 50 sol·licituds a iniciativa de les parts

Barcelona, 27 de maig de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds de 
mediació i reparació penal registrades el 2015 que han resultat viables
314-04559/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28803 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04559/11 us in-
formo del següent:

Al llarg de l’any 2015, van finalitzar 2.011 programes de mediació i reparació 
penal. Tot i que la majoria d’aquests programes es van registrar l’any 2015, una part 
són programes iniciats l’any 2014 que van finalitzar a l’inici del 2015.

D’aquests 2.011 programes finalitzats, 741 van ser viables, és a dir, es va poder 
fer un procés de mediació entre les parts.

En la resta, 1.270 programes, no es va poder dur a terme un procés de mediació 
pels motius següents:

– Defunció d’una part: 1
– Inexistència de criteris judicials: 24
– Inexistència de criteris professionals: 26
– No-inici del programa de mediació: 4
– No-localització de la víctima: 13
– No-necessitat de mediació: 106
– No-voluntat de l’advocat de la part investigada: 23
– No-voluntat de l’advocat de la víctima: 33
– No-voluntat d’ambdues parts: 158
– No-voluntat de la part investigada: 208
– No-voluntat de la víctima: 540
– Incompareixença de la part investigada: 76
– Incompareixença de la víctima: 58

Barcelona, 27 de maig de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia



BOPC 153
10 de juny de 2016

1.25.15. Preguntes per escrit 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions 
amb l’Ajuntament de Barcelona per a cedir els terrenys on s’ha de 
construir el centre penitenciari que substituirà la presó Model
314-04562/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28804 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04562/11 us in-
formo del següent:

El Departament de Justícia i l’Ajuntament de Barcelona hem iniciat negociacions 
recentment amb l’objectiu de signar un conveni que vinculi jurídicament a les parts i 
que permeti desbloquejar de manera definitiva la renovació i reubicació dels centres 
penitenciaris de la ciutat de Barcelona. Les negociacions es troben en una fase molt 
inicial i, per tant, no és possible preveure quan ni com finalitzaran.

D’altra banda, i atenent al tenor literal de la pregunta, cal dir que l’objecte de 
la negociació entre el Departament de Justícia i l’Ajuntament de Barcelona no és 
«la cessió d’uns terrenys» sinó l’articulació d’una solució global i definitiva pel 
sistema de presons de Barcelona.

Barcelona, 26 de maig de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’execució de l’acord 
de cessió dels terrenys on s’ha de construir el centre penitenciari 
que substituirà la presó Model, de Barcelona
314-04563/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28805 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04563/11 us in-
formo del següent:

No existeix cap acord de cessió d’uns terrenys determinats. Si la pregunta es re-
fereix al Protocol de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
de Barcelona en matèria d’equipaments penitenciaris, signat el 10 d’octubre de 2014, 
s’ha de dir que aquest ha estat superat i que justament per aquest motiu les parts hem 
iniciat negociacions per signar un conveni que ofereixi una solució global i definiti-
va per a les infraestructures penitenciàries de Barcelona.

El Departament de Justícia i l’Ajuntament de Barcelona compartim l’objectiu i 
estem fent tot el possible per arribar a un acord en els termes indicats.

Barcelona, 26 de maig de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia



BOPC 153
10 de juny de 2016

1.27.15. Preguntes per escrit 43 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de tancament 
de la presó Model
314-04564/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 28806 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04564/11 us in-
formo del següent:

El Departament de Justícia i l’Ajuntament de Barcelona hem iniciat negociacions 
recentment amb l’objectiu de signar un conveni que vinculi jurídicament a les parts i 
que permeti desbloquejar de manera definitiva la renovació i reubicació dels centres 
penitenciaris de la ciutat de Barcelona. Les negociacions es troben en una fase molt 
inicial i, per tant, no és possible preveure quan ni com finalitzaran.

Barcelona, 26 de maig de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre la relació contractual 
d’Empar Moliner amb la Corporació o amb empreses de producció 
audiovisual que té contractades
316-00038/11

Proponent: David Pérez Ibáñez, del GP SOC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 28954 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

A la Mesa del Parlament
Per donar compliment al que disposa l’article 192.1 del Reglament del Parlament 

de Catalunya sobre preguntes dels diputats als càrrecs directius de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals.

En resposta a les preguntes escrites núm. 316-00038/11, 316-00039 i 316-00040, 
presentades pel diputat David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialista sobre: 

– La relació contractual d’Empar Moliner amb la Corporació o amb empreses de 
producció audiovisual que té contractades

– Les percepcions econòmiques d’Empar Moliner per la seva feina a la Corpora-
ció o a les empreses de producció audiovisual que té contractades

– a periodicitat de les col·laboracions d’Empar Moliner amb la Corporació o amb 
empreses de producció audiovisual que té contractades

D’acord amb el que estableix l’article 163.6 del Reglament del Parlament de Ca-
talunya, em plau fer-vos avinent que donem resposta agrupada a les preguntes 316-
00038/11 a 316-00040/11, atès que totes elles fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable.
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Resposta
En relació a la naturalesa contractual de la senyora Empar Moliner Ballesteros 

amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, cal senyalar que es tracta 
d’una relació mercantil de contingut professional atesa la seva trajectòria, coneixe-
ments i especialització en diferents àmbits d’interès per als mitjans de la CCMA.

La seva participació i col·laboració en els diferents programes i continguts audio-
visuals de la CCMA ve determinada, pel que fa a la seva periodicitat, per estrictes 
criteris de programació, actualitat, proximitat, incidència social i interès per al ser-
vei públic, tal i com ens marca el Llibre d’Estil de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals.

Durant l’any 2015, la col·laboració de la senyora Empar Moliner Ballesteros s’ha 
concretat mitjançant tres encàrrecs professionals: 

– La direcció i presentació del programa Tast vertical durant la temporada d’estiu 
2015, incloent la confessió d’escaletes, textos o guions. Import: 2.500,00 €.

– Participació en l’apartat corresponent del programa Els matins, mitjançant l’en-
càrrec d’una col·laboració diària sobre matèries relacionades amb l’actualitat. Im-
port: 46.200,00 €.

– Participació com a especialista en literatura i crítica d’actualitat en el programa 
La vida durant la temporada 2015/2016. Import: 18.000,00 €.

Així mateix us fem avinent que, en compliment del que preveu l’article 13 de la 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, tota aquesta informació es troba disponible a l’espai de transparència de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en el següent link:
http://www.ccma.cat/corporatiu/ca/transparencia/.

Barcelona, 30 de maig del 2016
Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta i presidenta en funcions

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre les percepcions 
econòmiques d’Empar Moliner per la seva feina a la Corporació o a 
les empreses de producció audiovisual que té contractades
316-00039/11

Proponent: David Pérez Ibáñez, del GP SOC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 28954 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00038/11.

Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre la periodicitat de les 
col·laboracions d’Empar Moliner amb la Corporació o amb empreses 
de producció audiovisual que té contractades
316-00040/11

Proponent: David Pérez Ibáñez, del GP SOC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 28954 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 316-00038/11.

http://www.ccma.cat/corporatiu/ca/transparencia/
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.25. Preguntes al Govern

2.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients sancionadors a persones jurídiques per infracció de 
l’article 128 del Codi de consum de Catalunya
314-04784/11

RETIRADA

Reg. 29035 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

Retirada: GP C’s.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients sancionadors a persones jurídiques per infracció de 
l’article 31.1 de la Llei 1/1998, de política lingüística
314-04813/11

RETIRADA

Reg. 29035 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

Retirada: GP C’s.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients sancionadors a persones jurídiques per infracció de 
l’article 31.2 de la Llei 1/1998, de política lingüística
314-04842/11

RETIRADA

Reg. 29035 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

Retirada: GP C’s.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients sancionadors a persones jurídiques per infracció de 
l’article 32.1 de la Llei 1/1998, de política lingüística
314-04871/11

RETIRADA

Reg. 29035 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

Retirada: GP C’s.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’expedients sancionadors a persones jurídiques per infracció de 
l’article 31.3 de la Llei 1/1998, de política lingüística
314-04900/11

RETIRADA

Reg. 29035 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

Retirada: GP C’s.
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política 
sanitària
310-00082/11

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S

Reg. 29419 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.06.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Parlament, presenta 
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Pregunta al Govern sobre política sanitària.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els parcs 
naturals i la celebració del 15è aniversari del Parc Natural dels Ports
310-00083/11

ANUNCI: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 29460 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.06.2016

A la Mesa del Parlament
Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre parcs naturals i la celebració del 15è aniversari del Parc Natural dels 

Ports.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2016
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions 
per a avançar en la reforma horària
310-00084/11

ANUNCI: MARTA ROVIRA I VERGÉS, DEL GP JS

Reg. 29462 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.06.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí del Grup 

Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 161 
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del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines accions té previst dur a terme el Govern per avançar en la reforma ho-

rària?

Palau del Parlament, 6 de juny de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures 
previstes en el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020
310-00085/11

ANUNCI: MARTA ROVIRA I VERGÉS, DEL GP JS

Reg. 29463 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.06.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí del Grup 

Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 161 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les mesures previstes pel Govern en el Pla estratègic de recerca i 

innovació en Salut 2016-2020?

Palau del Parlament, 6 de juny de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’autopista 
C-32 al pas pel Maresme
310-00087/11

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC

Reg. 29492 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.06.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la C-32 al seu pas pel Ma-

resme?

Palau del Parlament, 6 de juny de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre polítiques 
socials
310-00088/11

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S

Reg. 29493 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.06.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Parlament, presenta 
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Pregunta al Govern sobre polítiques socials. 

Palau del Parlament, 6 de juny de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política 
d’acolliment de menors
310-00089/11

ANUNCI: MARTA ROVIRA I VERGÉS, DEL GP JS

Reg. 29497 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.06.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Parlament, presenta 
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació a la política d’acolliments de 

menors?

Palau del Parlament, 6 de juny de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’actuació 
dels Mossos d’Esquadra davant els incidents del barri de Gràcia de 
Barcelona
310-00090/11

ANUNCI: JOSEP ENRIC MILLO I ROCHER, DEL GP PPC

Reg. 29499 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.06.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Sobre l’actuació del Mossos d’Esquadra davant els incidents al barri de Gràcia 
de Barcelona.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
maniobres militars a Collserola
310-00091/11

ANUNCI: MIREIA BOYA E BUSQUET, DEL GP CUP-CC

Reg. 29512 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.06.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 160 
i 161 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre les maniobres militars a Collserola.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00056/11

ANUNCI: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 28950 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.06.2016

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el Molt Honorable President de la Generalitat de la situació 

política a Catalunya?

Palau del Parlament, 31 de maig de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00057/11

ANUNCI: JOSEP LLUÍS FRANCO RABELL, DEL GP CSP

Reg. 29459 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.06.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Lluís Franco Rabell, president del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 

es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, for-
mula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’opinió del president de la Generalitat en relació a l’actual situació 

política?

Palau del Parlament, 6 de juny de 2016
Josep Lluís Franco Rabell, president GP CSP

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00058/11

ANUNCI: JORDI TURULL I NEGRE, DEL GP JS

Reg. 29461 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.06.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en relació als darrers esdeve-

niments de l’actualitat política?

Palau del Parlament, 6 de juny de 2016
Jordi Turull i Negre, president GP JS

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00059/11

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC

Reg. 29491 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.06.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, formula la pregunta se-
güent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quin és el capteniment del Molt Honorable President de la Generalitat en rela-
ció amb la situació política actual?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00060/11

ANUNCI: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL GP PPC

Reg. 29498 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.06.2016

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, president del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-

talunya, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, for-
mula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Què opina el Molt Honorable President de la Generalitat de l’actual situació 

política a Catalunya?

Palau del Parlament, 6 de juny de 2016
Xavier García Albiol, president GP PPC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política i social
317-00061/11

ANUNCI: MIREIA BOYA E BUSQUET, DEL GP CUP-CC

Reg. 29511 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 06.06.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 161 del 
Reglament del Parlament, formula la pregunta següent al president de la Generalitat, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’opinió del President de la Generalitat sobre la situació política i so-

cial que viu el país?

Palau del Parlament, 6 de juny de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC
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3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el deute 
de la Generalitat amb els ajuntaments
311-00186/11

ANUNCI: JOAN GARCÍA GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 26612 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions 

Públiques i Habitatge, 01.06.2016

A la Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques  
i Habitatge
Joan García González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Ante la deuda que la Generalitat tiene con los ayuntamientos catalanes, y que en 

febrero de 2016 ascendía a casi 700 millones de euros, 
– ¿Se ha reducido esa deuda en las últimas semanas?
– En caso afirmativo, ¿en qué cuantía?
– En caso negativo, ¿por qué no?
– ¿Existe un plan de pago de esa deuda?
– En caso afirmativo, ¿cuál es el calendario de pago previsto?
– En caso negativo, ¿por qué no?

Palau del Parlament, 9 de maig de 2016
Joan García González, diputat GP C’s

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’entrada d’un nou 
membre al consell d’administració de Ficosa Inversión
314-04920/11

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP SOC

Reg. 28957 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

En tant que la Generalitat, a través d’Avançsa, és part de l’accionariat de Ficosa 
Inversión, interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quina opinió li mereix l’entrada al consell d’administració del senyor Javier 
Cabrerizo?

Palau del Parlament, 26 de maig de 2016 
Alícia Romero Llano, diputada; Pol Gibert Horcas, diputat, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de 
l’entrada d’un nou membre al consell d’administració de Ficosa 
Inversión
314-04921/11

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP SOC

Reg. 28982 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

En tant que la Generalitat, a través d’Avançsa, és part de l’accionariat de Ficosa 
Inversión, interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Té informació el Govern sobre quines han estat les causes de la incorporació 
del senyor Javier Cabrerizo al consell d’administració?

Palau del Parlament, 26 de maig de 2016 
Alícia Romero Llano, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fet que el nou 
membre del consell d’administració de Ficosa Inversión sigui expert 
en l’execució d’expedients de regulació d’ocupació
314-04922/11

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP SOC

Reg. 28983 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

En tant que la Generalitat, a través d’Avançsa, és part de l’accionariat de Ficosa 
Inversión, interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Coneix el Govern que el directiu Javier Cabrerizo és conegut per ser expert en 
l’execució d’expedients de regulació d’ocupació?

Palau del Parlament, 26 de maig de 2016 
Alícia Romero Llano, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les perspectives de 
Ficosa Inversión
314-04923/11

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP SOC

Reg. 28984 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

En tant que la Generalitat, a través d’Avançsa, és part de l’accionariat de Ficosa 
Inversión, interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quina informació té el Govern sobre les perspectives de futur de Ficosa In-
versión?

Palau del Parlament, 26 de maig de 2016 
Alícia Romero Llano, diputada; Pol Gibert Horcas, diputat, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació 
d’assignar el pressupost dels serveis d’assessoria jurídica del 
Consorci Sanitari de Terrassa al capítol de «Manteniment i suport 
tècnic del programari de la Unitat de Cures Intensives»
314-04924/11

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP C’S

Reg. 29047 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

A la Mesa del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿De qué manera justifica el Govern de la Generalitat que la disponibilidad pre-

supuestaria para la contratación de los Servicios de asesoría jurídica del Consorci 
Sanitari de Terrassa a través del expediente de contratación CST 12/2015 se obtenga 
del capítulo presupuestario destinado a «Manteniment i suport tècnic del programa-
ri de la Unitat de Cures Intensives»?

Palacio del Parlamento, 30 de mayo de 2016 
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que 
tenia de l’assignació del pressupost dels serveis d’assessoria jurídica 
del Consorci Sanitari de Terrassa al capítol de «Manteniment i suport 
tècnic del programari de la Unitat de Cures Intensives»
314-04925/11

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP C’S

Reg. 29048 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

A la Mesa del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Conocía el Govern de la Generalitat que la disponibilidad presupuestaria para 

la contratación de los servicios de asesoría jurídica del Consorci Sanitari de Terrassa 
a través del expediente de contratación CST 12/2015 se obtenga del capítulo presu-
puestario destinado a «Manteniment i suport tècnic del programari de la Unitat de 
Cures Intensives»?

Palacio del Parlamento, 30 de mayo de 2016 
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de 
control pressupostari de les aportacions que fa als consorcis en què 
participa
314-04926/11

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP C’S

Reg. 29049 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

A la Mesa del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles son los mecanismos de control presupuestario que utiliza el Govern 

de la Generalitat sobre las aportaciones presupuestarias que realiza a los consorcios 
en los que participa?

Palacio del Parlamento, 30 de mayo de 2016 
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes 
de control pressupostari i de gestió aplicats al Consorci Sanitari de 
Terrassa el darrers cinc anys
314-04927/11

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP C’S

Reg. 29050 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

A la Mesa del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuáles son los mecanismos de control presupuestarios y de gestión que el Go-

vern de la Generalitat ha aplicado a la gestión del Consorci Sanitari de Terrassa en 
los últimos 5 años?

Palacio del Parlamento, 30 de mayo de 2016 
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les bones pràctiques 
de gestió amb relació al fet d’assignar el pressupost dels serveis 
d’assessoria jurídica del Consorci Sanitari de Terrassa al capítol de 
«Manteniment i suport tècnic del programari de la Unitat de Cures 
Intensives»
314-04928/11

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP C’S

Reg. 29051 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

A la Mesa del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Considera el Govern de la Generalitat ajustado a las buenas prácticas de ges-

tión presupuestaria que la disponibilidad presupuestaria para la contratación de los 
servicios de asesoría jurídica del Consorci Sanitari de Terrassa a través del expe-
diente de contratación CST 12/2015 se obtenga del capítulo presupuestario destina-
do a «Manteniment i suport tècnic del programari de la Unitat de Cures Intensives»?

Palacio del Parlamento, 30 de mayo de 2016 
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions 
rebudes per entitats jurídiques sense ànim de lucre vinculades a 
partits polítics amb representació parlamentària del Departament de 
Justícia del 2010 ençà
314-04929/11

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP SOC

Reg. 29078 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Esther Niubó Cidoncha, diputada 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 con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la quantitat que han rebut les diferents entitats jurídiques sense ànim 

de lucre vinculades a partits polítics amb representació parlamentària que s’han 
presentat a les convocatòries publiques de subvencions fetes pel Departament de 
Justícia des de 2010?

Palau del Parlament, 30 de maig de 2016 
Rosa Maria Ibarra Ollé, Esther Niubó Cidoncha, GP SOC, diputades GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les convocatòries 
públiques de subvencions desestimades pel Departament de Justícia, 
del 2010 ençà, a entitats jurídiques sense ànim de lucre vinculades a 
partits polítics amb representació parlamentària
314-04930/11

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP SOC

Reg. 29079 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Esther Niubó Cidoncha, diputada 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 con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quines sol·licituds de convocatòries públiques de subvencions fetes al Depar-

tament de Justícia des de 2010, presentades per partits polítics amb representació 
parlamentària s’han desestimat en els darrers anys?

Palau del Parlament, 30 de maig de 2016 
Rosa Maria Ibarra Ollé, Esther Niubó Cidoncha, GP SOC, diputades GP SOC 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió amb 
relació a la convocatòria d’una subvenció per a finançar estudis 
o activitats relacionades amb les institucions i el pensament del 
sistema democràtic del 2015 ençà
314-04931/11

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP SOC

Reg. 29080 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Esther Niubó Cidoncha, diputada 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 con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la previsió que fa el Govern de la Generalitat respecte la convocatòria 

d’una subvenció abans de final d’any per finançar estudis o activitats relacionades 
amb el dret i el funcionament de les institucions democràtiques, la difusió del pen-
sament polític i social del sistema democràtic i el seu aprofundiment, així com a fi-
nançar despeses de funcionament i realitzades durant l’any 2015?

Palau del Parlament, 30 de maig de 2016 
Rosa Maria Ibarra Ollé, Esther Niubó Cidoncha, GP SOC, diputades GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria 
pública de subvencions per a entitats jurídiques sense ànim de lucre 
vinculades a partits polítics amb representació parlamentària el 2016
314-04932/11

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP SOC

Reg. 29081 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Esther Niubó Cidoncha, diputada 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 con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Té el Govern de la Generalitat previst fer, per aquest any 2016, una convocatò-

ria pública de subvencions per entitats jurídiques sense ànim de lucre vinculades a 
partits polítics amb representació parlamentària?

Palau del Parlament, 30 de maig de 2016 
Rosa Maria Ibarra Ollé, Esther Niubó Cidoncha, GP SOC, diputades GP SOC 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació i 
l’import de la convocatòria pública de subvencions per a entitats 
jurídiques sense ànim de lucre vinculades a partits polítics amb 
representació parlamentària el 2016
314-04933/11

FORMULACIÓ: ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP SOC

Reg. 29082 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

A la Mesa del Parlament
Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Esther Niubó Cidoncha, diputada 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 con-
testada amb resposta escrita.

En el cas que Govern de la Generalitat tingui previst per aquest any 2016 realit-
zar una convocatòria pública de subvencions per entitats jurídiques sense ànim de 
lucre vinculades a partits polítics amb representació parlamentària.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup parlamentari: 
– Quan la pensen publicar i per quin import?

Palau del Parlament, 30 de maig de 2016 
Rosa Maria Ibarra Ollé, Esther Niubó Cidoncha, GP SOC, diputades GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import previst en 
el Projecte de llei de pressupostos per al 2016 per a la residència La 
Torxa, de Lleida (Segrià)
314-04934/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 29160 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin és l’import previst pel Govern a la proposta de pressupostos de la Gene-

ralitat de Catalunya per al 2016 per a la nova residència de La Torxa a la ciutat de 
Lleida?

Palau del Parlament, 1 de juny de 2016 
Raúl Moreno Montaña, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP SOC 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els preus dels 
bitllets d’autobús entre Almacelles i Barcelona i entre Lleida i 
Barcelona
314-04935/11

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 29166 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment 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: 
– Com justifica el Govern que un bitllet d’autobús en línia regular, entre Alma-

celles i Barcelona, costi aproximadament 13 €, i el de Lleida-Barcelona en costi al 
voltant de 20 € segons tarifes publicades?

Palau del Parlament, 1 de juny de 2016 
Jordi Terrades i Santacreu, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els preus dels 
bitllets de tren entre Girona i Barcelona i entre Lleida i Barcelona
314-04936/11

FORMULACIÓ: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 29167 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Regla-
ment 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: 
– Com justifica el Govern que un bitllet mitja distància ferroviària entre Girona 

i Barcelona costi 8,4 € i entre Lleida i Barcelona en costi al voltant de 20 € segons 
tarifes publicades?

Palau del Parlament, 1 de juny de 2016 
Jordi Terrades i Santacreu, Òscar Ordeig i Molist, diputats GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions a la 
Plataforma per la Llengua
314-04937/11

FORMULACIÓ: ÒSCAR ORDEIG I MOLIST, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 29203 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.06.2016

A la Mesa del Parlament
Òscar Ordeig i Molist, diputat, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– L’entitat Plataforma per la Llengua rep alguna subvenció per part de la Gene-

ralitat de Catalunya?
– Quins imports, en concepte de subvenció, ha rebut durant els anys 2012 a 2016, 

desglossat per anys?

Palau del Parlament, 2 de juny de 2016 
Òscar Ordeig i Molist, Rafel Bruguera Batalla, diputats GP SOC
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