BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARL AMENT DE CATALUNYA
XI legislatura · segon període · número 198 · divendres 29 de juliol de 2016

TAU L A D E C O N T I N G U T
1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
1.25. Preguntes al Govern
1.25.05. Preguntes orals en el Ple
Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’aprofitament de la biomassa com a mesura per a prevenir incendis forestals
310-00110/11
Substanciació

11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’empresa Nylstar, de Blanes
310-00111/11
Substanciació

11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les reformes de la unitat de cures intensives pediàtriques i la unitat neonatal de l’Hospital Doctor Josep
Trueta, de Girona
310-00112/11
Substanciació

11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política de personal als
hospitals
310-00113/11
Substanciació

11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els mitjans de comunicació públics
310-00114/11
Substanciació

11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el tercer pla de suport al
tercer sector social
310-00115/11
Substanciació

12

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la signatura dels nous
contractes programa de serveis socials
310-00116/11
Substanciació

12

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’informe del Col·legi Oficial
d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació a la necessitat del ramal elèctric
de Riudarenes
310-00117/11
Substanciació

12

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els insults de mitjans de
comunicació públics a formacions polítiques democràtiques
310-00118/11
Substanciació

12

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la votació en el Ple de les conclusions de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent
317-00074/11
Substanciació
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques per a prevenir la discriminació i la segregació
317-00075/11
Substanciació

12

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la votació en el Ple de les conclusions de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent
317-00076/11
Substanciació

13

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l’enfrontament de les institucions de la Generalitat amb el Tribunal Constitucional
317-00077/11
Substanciació

13

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l’enfocament de les polítiques socials en la qüestió de confiança
317-00078/11
Substanciació

13

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el plantejament i el calendari de la qüestió de confiança
317-00079/11
Substanciació

13

1.25.10. Preguntes orals en comissió
Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’òrgan que va aprovar
el pla d’ajustament per a sol·licitar l’adhesió als mecanismes extraordinaris de finançament per a les comunitats autònomes
311-00137/11
Substanciació

13

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data en què es va
aprovar el pla d’ajustament per a sol·licitar l’adhesió als mecanismes extraordinaris
de finançament per a les comunitats autònomes
311-00138/11
Substanciació

14

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data en què es va
enviar al Ministeri d’Hisenda el pla d’ajustament per a sol·licitar l’adhesió als mecanismes extraordinaris de finançament per a les comunitats autònomes
311-00139/11
Substanciació

14

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el contingut del pla
d’ajustament per a sol·licitar l’adhesió als mecanismes extraordinaris de finançament
per a les comunitats autònomes
311-00140/11
Substanciació

14

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les previsions d’ingressos i despeses que inclou el pla d’ajustament pressupostari de la Generalitat
311-00141/11
Substanciació

14

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les funcions que les
oficines liquidadores dels registradors de la propietat compleixen pel compte de
l’Agència Tributària de Catalunya
311-00199/11
Substanciació

14

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la denúncia del conveni
amb les oficines liquidadores dels registradors de la propietat
311-00200/11
Substanciació

15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el garantiment dels
resultats recaptatoris en el cas que l’Agència Tributària de Catalunya assumeixi les
funcions de les oficines liquidadores dels registradors de la propietat
311-00201/11
Substanciació
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1.25.15. Preguntes per escrit
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la puntuació dels alumnes que segueixen un pla curricular individualitzat
314-04502/11
Resposta del Govern

15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera de reflectir la puntuació
del pla curricular individualitzat en l’expedient acadèmic oficial
314-04503/11
Resposta del Govern

16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que dóna l’expedient
acadèmic dels alumnes que segueixen un pla curricular individualitzat amb relació
a l’esforç que han fet
314-04504/11
Resposta del Govern

16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reflex dels insuficients en l’expedient acadèmic dels alumnes que segueixen un pla curricular individualitzat
314-04505/11
Resposta del Govern

16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que segueixen un pla curricular individualitzat
314-04506/11
Resposta del Govern

17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges destinats per
les entitats socials a l’atenció de dones víctimes de violència de gènere del 2013 ençà
314-04618/11
Resposta del Govern

17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de l’Agència
d’Habitatge de Catalunya cedits a entitats socials i destinats a l’atenció de dones
víctimes de violència de gènere del 2013 ençà
314-04619/11
Resposta del Govern

19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges adjudicats
a dones víctimes de violència de gènere en el període 2013-2015
314-04620/11
Resposta del Govern

19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds de dones víctimes
de violència de gènere per a l’accés a habitatges en el període 2013-2015
314-04621/11
Resposta del Govern

19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la derivació de les sol·licituds denegades per a l’adjudicació d’habitatges a dones víctimes de violència de gènere
en el període 2013-1015
314-04622/11
Resposta del Govern

19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics i residencials destinats a l’atenció de dones víctimes de violència de gènere en el període
2013-2015
314-04623/11
Resposta del Govern

20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost per a habitatges
destinat a dones víctimes de violència de gènere del 2013 ençà
314-04624/11
Resposta del Govern

22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’aplicació per a derivar els habitatges destinats a dones víctimes de violència de gènere del 2013 ençà
314-04625/11
Resposta del Govern

Taula de contingut

22

3

BOPC 198
29 de juliol de 2016

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dones amb estudis
superiors que ocupen càrrecs en òrgans superiors i alts càrrecs de les administracions públiques
314-04635/11
Resposta del Govern

22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual els homes ocupen més càrrecs que les dones en òrgans superiors i alts càrrecs de les administracions públiques
314-04636/11
Resposta del Govern

23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual les dones ocupen el doble de llocs de treball interins o laborals de les administracions públiques
que els homes
314-04637/11
Resposta del Govern

23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a evitar la discriminació de les dones en les administracions públiques
314-04638/11
Resposta del Govern

24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les assignatures no lingüístiques
que es preveu d’impartir en espanyol i anglès
314-04644/11
Resposta del Govern

24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres d’educació
primària i secundària que faran assignatures no lingüístiques en espanyol
314-04645/11
Resposta del Govern

25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres d’educació
primària i secundària que faran assignatures no lingüístiques en anglès
314-04646/11
Resposta del Govern

26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions amb relació a les
famílies que s’han negat que llurs fills facin les proves de sisè de primària d’avaluació de les competències bàsiques
314-04647/11
Resposta del Govern

26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions que rep la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya
314-04648/11
Resposta del Govern

27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’afiliats que té la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya
314-04649/11
Resposta del Govern

27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions que rep la Xarxa
d’Escoles Insubmises
314-04650/11
Resposta del Govern

27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció de responsabilitats
amb relació a l’accés als correus dels funcionaris de la Generalitat pel Centre de
Seguretat de la Informació de Catalunya
314-04663/11
Resposta del Govern

27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el presumpte incompliment del Codi
penal pel Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya per haver accedit als
correus dels funcionaris de la Generalitat
314-04664/11
Resposta del Govern
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció de responsabilitats polítiques pel presumpte incompliment de la llei amb relació a l’accés als correus dels
funcionaris de la Generalitat pel Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya
314-04665/11
Resposta del Govern

28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les intervencions de correus o dispositius mòbils pel Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya
314-04666/11
Resposta del Govern

29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reglament que regula les intervencions de correus o dispositius mòbils que pot fer el Centre de Seguretat de la
Informació de Catalunya
314-04667/11
Resposta del Govern

29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya ha intervingut correus i dispositius mòbils de funcionaris de
la Generalitat
314-04668/11
Resposta del Govern

29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les intervencions de correus i dispositius mòbils de funcionaris de la Generalitat que ha fet el Centre de Seguretat
de la Informació de Catalunya
314-04669/11
Resposta del Govern

29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Centre de Seguretat de la
Informació de Catalunya ha intervingut correus i dispositius mòbils de ciutadans i
moviments socials
314-04670/11
Resposta del Govern

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya per a intervenir correus i dispositius mòbils
de ciutadans i moviments socials
314-04671/11
Resposta del Govern

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les intervencions de correus i dispositius mòbils de ciutadans i moviments socials que ha fet el Centre de Seguretat
de la Informació de Catalunya
314-04672/11
Resposta del Govern

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el rumor que Repsol ha ofert contraprestacions per silenciar l’incident al complex petroquímic de Tarragona del 23
de maig de 2016
314-04771/11
Resposta del Govern

30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cobertura de les necessitats alimentàries d’infants i joves en període no lectiu
314-04959/11
Resposta del Govern

31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sol·licitud del servei de menjador per a infants i joves amb necessitats alimentàries que el necessiten en períodes no lectius
314-04960/11
Resposta del Govern

32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses amb llicència d’emissió que no emeten
314-05169/11
Resposta del Govern

32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses amb llicència d’emissió que emeten en una freqüència diferent de l’adjudicada
314-05170/11
Resposta del Govern

Taula de contingut

33

5

BOPC 198
29 de juliol de 2016

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les emissores privades de ràdio i
televisió amb cobertura a Aran
314-05171/11
Resposta del Govern

33

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
2.25. Preguntes al Govern
2.25.10. Preguntes orals en comissió
Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nomenament d’un
càrrec en l’empresa Infraestructures.cat
311-00075/11
Retirada

34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les responsabilitats del
director general d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya entre el 29 d’octubre de 2015 i el 10 de febrer de 2016
311-00110/11
Retirada

34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’oferiment del càrrec
de responsable de projectes internacionals i investigació a Infraestructures de la
Generalitat de Catalunya el 10 de febrer de 2016
311-00111/11
Retirada

34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les circumstàncies esdevingudes entre el 10 de febrer de 2016 i el 25 de febrer de 2016 per a acomiadar
el director general d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya
311-00112/11
Retirada

34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius de l’acomiadament del director general d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya
311-00113/11
Retirada

35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la indemnització a l’ex-director general d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya pel seu acomiadament
311-00114/11
Retirada

35

3. Tramitacions en curs
3.25. Preguntes al Govern
3.25.05. Preguntes orals en el Ple
Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’aprofitament de la biomassa com a mesura per a prevenir incendis forestals
310-00110/11
Anunci: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC

36

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’empresa Nylstar, de Blanes
310-00111/11
Anunci: GP SOC

36

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les reformes de la unitat
de cures intensives pediàtriques i la unitat neonatal de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
310-00112/11
Anunci: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

37

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política de personal als
hospitals
310-00113/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

37

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els mitjans de comunicació públics
310-00114/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

Taula de contingut

37

6

BOPC 198
29 de juliol de 2016

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el tercer pla de suport al
tercer sector social
310-00115/11
Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS

38

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la signatura dels nous
contractes programa de serveis socials
310-00116/11
Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS

38

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’informe del Col·legi Oficial
d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació a la necessitat del ramal elèctric
de Riudarenes
310-00117/11
Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS

39

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els insults de mitjans de
comunicació públics a formacions polítiques democràtiques
310-00118/11
Anunci: Josep Enric Millo i Rocher, del GP PPC

39

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
317-00074/11
Anunci: Inés Arrimadas García, del GP C’s

39

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social
317-00075/11
Anunci: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC

40

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
317-00076/11
Anunci: Xavier García Albiol, del GP PPC

40

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
317-00077/11
Anunci: GP SOC

41

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
317-00078/11
Anunci: GP CSP

41

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els
darrers esdeveniments polítics
317-00079/11
Anunci: Jordi Turull i Negre, del GP JS

41

3.25.10. Preguntes orals en comissió
Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el reforç de la inspecció
laboral per a garantir el compliment de les condicions laborals
311-00226/11
Anunci: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el desenvolupament de
l’Agència Catalana de la Inspecció de Treball
311-00227/11
Anunci: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el reforç del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya per a garantir i fomentar les polítiques actives d’ocupació
311-00228/11
Anunci: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de factors
d’ocupabilitat que ha tramitat el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el període 2012-2016
311-00229/11
Anunci: Pol Gibert Horcas, del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’itineraris
personalitzats d’inserció que ha fet el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el
període 2012-2016
311-00230/11
Anunci: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’accions de
formació que ha fet el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el període 2012-2016
311-00231/11
Anunci: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’acreditacions i certificats de professionalitat que ha emès el Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya en el període 2012-2016
311-00232/11
Anunci: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de participants en accions del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya que han estat inserits
laboralment en el període 2012-2016
311-00233/11
Anunci: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones
que han estat orientades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el període
2012-2016
311-00234/11
Anunci: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de contactes
amb empreses per a inserir desocupats que ha fet el Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya en el període 2012-2016
311-00235/11
Anunci: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les transferències per
a polítiques d’ocupació que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha rebut de
l’Estat en el període 2010-2016
311-00236/11
Anunci: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les transferències per
a polítiques d’ocupació que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha rebut del
Fons social europeu en el període 2010-2016
311-00237/11
Anunci: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els ingressos efectius
per a polítiques d’ocupació que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha percebut del Fons social europeu en el període 2010-2015
311-00238/11
Anunci: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’avaluació del programa del Fons social europeu
311-00239/11
Anunci: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els convenis i els contractes programa del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb ajuntaments i altres operadors del sistema d’ocupació
311-00240/11
Anunci: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els recursos humans
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
311-00241/11
Anunci: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mecanismes de
coordinació entre l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa i el Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya
311-00242/11
Anunci: Pol Gibert Horcas, del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els recursos que destina als centres especials de treball
311-00243/11
Anunci: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones
amb discapacitat que hi ha als centres especials de treball
311-00244/11
Anunci: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones amb discapacitat que estan en llista d’espera per a accedir a un centre especial de treball
311-00245/11
Anunci: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a garantir l’accés al treball de les persones amb discapacitat intel·lectual o
trastorn mental per mitjà dels centres especials de treball
311-00246/11
Anunci: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades
per a garantir la viabilitat dels centres especials de treball
311-00247/11
Anunci: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els contactes del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència amb el Ministeri d’Afers Exteriors, l’ambaixada o els consolats d’Espanya a França per a interessar-se per l’estat dels catalans desplaçats a Niça la nit del 14 de juliol de 2016
311-00268/11
Anunci: Susana Beltrán García, del GP C’s

51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els contactes del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència amb el Ministeri d’Afers Exteriors, l’ambaixada o els consolats d’Espanya a Turquia per a interessar-se per l’estat dels catalans desplaçats a aquest país durant l’intent de cop
d’estat del 15 de juliol de 2016
311-00269/11
Anunci: Susana Beltrán García, del GP C’s

51

3.25.15. Preguntes per escrit
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de l’empresa Nylstar,
de Blanes (Selva)
314-05595/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP SOC

52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades amb relació
a la situació de l’empresa Nylstar, de Blanes (Selva)
314-05596/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP SOC

52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de la situació dels
treballadors de l’empresa Nylstar, de Blanes (Selva)
314-05597/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP SOC

53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes amb la direcció
de l’empresa Nylstar, de Blanes (Selva)
314-05598/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP SOC

53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a
salvar els llocs de treball de l’empresa Nylstar, de Blanes (Selva)
314-05599/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP SOC

53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts de l’Institut Català de Finances a l’empresa Nylstar, de Blanes (Selva)
314-05600/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes del Departament
d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència amb el Ministeri d’Afers
Exteriors, l’ambaixada o els consolats d’Espanya a França per a interessar-se per
l’estat dels catalans desplaçats a Niça la nit del 14 de juliol de 2016
314-05601/11
Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s

54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes del Departament
d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència amb el Ministeri d’Afers
Exteriors, l’ambaixada o els consolats d’Espanya a Turquia per a interessar-se per
l’estat dels catalans desplaçats a aquest país durant l’intent de cop d’estat del 15
de juliol de 2016
314-05602/11
Formulació: Susana Beltrán García, del GP C’s

55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de mediadors culturals
a les àrees d’urgències i de psiquiatria dels hospitals
314-05603/11
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CSP

55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació transcultural dels psiquiatres
314-05604/11
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CSP

56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de mesures coercitives en la
comunicació dels psiquiatres amb pacients estrangers
314-05605/11
Formulació: Marta Ribas Frías, del GP CSP

56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones diagnosticades de
disminució psíquica, alteracions de la conducta o malaltia mental
314-05606/11
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones diagnosticades de
disminució psíquica, alteracions de la conducta o malaltia mental ingressades en
residències especialitzades
314-05607/11
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones diagnosticades de
disminució psíquica, alteracions de la conducta o malaltia mental en llista d’espera
per a ingressar en residències especialitzades
314-05608/11
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos de les persones diagnosticades de disminució psíquica, alteracions de la conducta o malaltia mental
en llista d’espera per a ingressar en residències especialitzades
314-05609/11
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació prevista de places en
residències especialitzades per a persones diagnosticades de disminució psíquica,
alteracions de la conducta o malaltia mental
Aquesta publicació és impresa en
paper ecològic (definició europea
ECF), en compliment del que
estableix la Resolució 124/III del
Parlament, sobre la utilització del
paper reciclat en el Parlament i en
els departaments de la Generalitat,
adoptada el 30 d’abril de 1990.

314-05610/11
Formulació: Eva Granados Galiano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

59
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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’aprofitament de la biomassa com a mesura per a prevenir incendis
forestals
310-00110/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 27.07.2016, DSPC-P 34.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’empresa
Nylstar, de Blanes
310-00111/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 27.07.2016, DSPC-P 34.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les
reformes de la unitat de cures intensives pediàtriques i la unitat
neonatal de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
310-00112/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 27.07.2016, DSPC-P 34.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política
de personal als hospitals
310-00113/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 27.07.2016, DSPC-P 34.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els mitjans
de comunicació públics
310-00114/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 27.07.2016, DSPC-P 34.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el tercer pla
de suport al tercer sector social
310-00115/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 27.07.2016, DSPC-P 34.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la signatura
dels nous contractes programa de serveis socials
310-00116/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 27.07.2016, DSPC-P 34.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’informe
del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació a
la necessitat del ramal elèctric de Riudarenes
310-00117/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 27.07.2016, DSPC-P 34.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els
insults de mitjans de comunicació públics a formacions polítiques
democràtiques
310-00118/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 27.07.2016, DSPC-P 34.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en
el Ple sobre la votació en el Ple de les conclusions de la Comissió
d’Estudi del Procés Constituent
317-00074/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 27.07.2016, DSPC-P 34.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre les polítiques per a prevenir la discriminació i la segregació
317-00075/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 27.07.2016, DSPC-P 34.
1.25.05. Preguntes orals en el Ple
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317-00076/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 27.07.2016, DSPC-P 34.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre l’enfrontament de les institucions de la Generalitat amb el
Tribunal Constitucional
317-00077/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 27.07.2016, DSPC-P 34.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre l’enfocament de les polítiques socials en la qüestió de
confiança
317-00078/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 27.07.2016, DSPC-P 34.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre el plantejament i el calendari de la qüestió de confiança
317-00079/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 21, tinguda el 27.07.2016, DSPC-P 34.

1.25.10.

Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’òrgan
que va aprovar el pla d’ajustament per a sol·licitar l’adhesió als
mecanismes extraordinaris de finançament per a les comunitats
autònomes
311-00137/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda el 20.07.2016, DSPC-C 185.
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311-00138/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda el 20.07.2016, DSPC-C 185.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data
en què es va enviar al Ministeri d’Hisenda el pla d’ajustament per a
sol·licitar l’adhesió als mecanismes extraordinaris de finançament per
a les comunitats autònomes
311-00139/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda el 20.07.2016, DSPC-C 185.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre
el contingut del pla d’ajustament per a sol·licitar l’adhesió als
mecanismes extraordinaris de finançament per a les comunitats
autònomes
311-00140/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda el 20.07.2016, DSPC-C 185.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
previsions d’ingressos i despeses que inclou el pla d’ajustament
pressupostari de la Generalitat
311-00141/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda el 20.07.2016, DSPC-C 185.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
funcions que les oficines liquidadores dels registradors de la
propietat compleixen pel compte de l’Agència Tributària de Catalunya
311-00199/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda el 20.07.2016, DSPC-C 185.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la
denúncia del conveni amb les oficines liquidadores dels registradors
de la propietat
311-00200/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda el 20.07.2016, DSPC-C 185.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
garantiment dels resultats recaptatoris en el cas que l’Agència
Tributària de Catalunya assumeixi les funcions de les oficines
liquidadores dels registradors de la propietat
311-00201/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió 8 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda el 20.07.2016, DSPC-C 185.

1.25.15.

Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la puntuació dels
alumnes que segueixen un pla curricular individualitzat
314-04502/11
Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33431 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-04502/11,
314-04503/11, 314-04504/11, 314-04505/11 i 314-04506/11 us informo del següent:
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
El personal docent elabora un Pla individualitzat (PI) als alumnes que requereixen mesures addicionals o intensives en qualsevol de les àrees del currículum per tal
què puguin assolir un aprenentatge òptim.
El PI estableix quins seran els criteris d’avaluació amb els que serà avaluat en
cadascuna de les àrees l’alumne o alumna en qüestió, i la finalitat de l’avaluació és
identificar els continguts, les competències assolides i les possibles dificultats que
l’alumnat pugui presentar en el procés d’aprenentatge, i poder plantejar estratègies
que els ajudin a superar aquestes dificultats.
Els criteris d’avaluació establerts en un PI poden ser de cursos superiors o inferiors i el resultat de la seva avaluació anirà en funció de l’assoliment d’aquests.
Les famílies amb alumnes que tenen un PI reben informes trimestrals amb els
resultats obtinguts en l’avaluació dels processos d’aprenentatge, els aspectes del procés maduratiu personals i evolutius i, en el cas que sigui necessari, amb les mesures
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complementàries o de reforç adoptades. La resta de família amb alumnes que no
tenen PI també reben informes d’avaluació trimestrals.
L’expedient acadèmic és el document oficial on es recull de manera acumulativa
els resultats obtinguts pels alumnes en el processos d’avaluació de cada curs escolar,
així com qualsevol altra informació que es consideri rellevant. També es fa constar
si l’alumne o alumna ha tingut un PI i en conseqüència, queda de manifest que l’avaluació s’ha dut a terme d’acord amb els criteris establerts en aquest.
A l’expedient acadèmic de l’alumne es fa constar en quines àrees ha tingut un
PI i el fet que se l’ha avaluat segons els criteris d’avaluació corresponents al seu PI.
Els alumnes que tenen un Pla Individualitzat (PI) en qualsevol de les àrees del
currículum no tenen automàticament un insuficient d’aquesta àrea.
Barcelona, 13 de juliol de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera de
reflectir la puntuació del pla curricular individualitzat en l’expedient
acadèmic oficial
314-04503/11
Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33431 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04502/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que
dóna l’expedient acadèmic dels alumnes que segueixen un pla
curricular individualitzat amb relació a l’esforç que han fet
314-04504/11
Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33431 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04502/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reflex dels
insuficients en l’expedient acadèmic dels alumnes que segueixen un
pla curricular individualitzat
314-04505/11
Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33431 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04502/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes
que segueixen un pla curricular individualitzat
314-04506/11
Proponent: Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33431 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04502/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’habitatges destinats per les entitats socials a l’atenció de dones
víctimes de violència de gènere del 2013 ençà
314-04618/11
Proponent: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33451 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04618/11 agrupada fins la 314-04622/114, i de la 314-04624 agrupada fins la 314-04625, us informo
del següent:
La gestió dels habitatges d’inserció s’articula mitjançant la Xarxa d’habitatges
d’inserció social (XHIS), integrada per les entitats sense ànim de lucre que gestionen els habitatges d’inserció i que tenen com a finalitat l’atenció a les persones amb
risc d’exclusió. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya coordina el funcionament de
la Xarxa d’habitatges d’inserció social i també els ajuts a les entitats gestores d’habitatges.
Aquests ajuts es donen en base a les despeses de manteniment i de disposició
d’aquests habitatges i no del perfil de l’usuari, per tant no es disposa de la informació de quants habitatges de la XHIS es destinen a dones víctimes de la violència
masclista.
La informació que si podem facilitar és el nombre d’habitatges que gestionen les
entitats de la XHIS que es dediquen, exclusivament, a l’atenció a dones en situació
de vulnerabilitat:
Nombre d’habitatges

2012

2013

2014

2015

35

42

47

61

Entre els anys 2012 i 2015 s’ha produït un increment del 58% d’habitatges gestionats
per les entitats que conformen la Xarxa d’habitatges d’inclusió social que han rebut
ajuts per part de l’Agència d’Habitatge de Catalunya. Dels 961 habitatges amb ajuts
de l’any 2012 s’ha passat als 1.643 habitatges del 2015.
En aquesta línia, també podem informar que dels 220 habitatges cedits a entitats
del Tercer Sector aquestes han decidit destinar-ne 14 a entitats que es dediquen de
forma específica a l’atenció de dones en situació de vulnerabilitat.
Pel que respecte a les sol·licituds d’habitatge que rep l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya per part de persones que presenten problemes d’inserció i que pertanyen
a col·lectius amb vulnerabilitat social es canalitzen a través de la Mesa de Valoració
de Situacions d’Emergències Econòmiques i socials de Catalunya. El col·lectiu de
dones afectades per la violència masclista està contemplat dins d’aquests col·lectius
vulnerables que cal atendre.
1.25.15. Preguntes per escrit
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L’any 2013 es van resoldre favorablement 18 sol·licituds d’habitatge a dones afectades per la violència masclista, el 2014 van ser 65 sol·licituds i el 2015 van ser 48.
Aquesta variació de resolucions entre anys es producte de les sol·licituds rebudes i
no dels recursos que s’hi destinen.
Les demandes d’habitatge sol·licitades per a dones afectades de violència masclista que no van rebre una resolució favorable va ser per no complir els requisits
establerts en el Reglament de la Mesa de Valoració de situacions d’emergència. Cal
deixar clar que en cap cas l’Agència de l’Habitatge de Catalunya denega sol·licituds
quan les persones no disposen de suficients recursos econòmics, ans al contrari, es
duen a terme polítiques de protecció i reallotjament adequat a les persones i unitats de convivència que es troben en situacions d’emergència i no disposen de prou
capacitat econòmica, tal i com estableix el Reglament i la Llei 24/2015 de mesures
urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
Les sol·licituds rebudes, resoltes favorablement i desfavorablement entre el 2013
i el 2015 són les següents:
Sol·licituds rebudes

–
–

Resolucions favorables
Resolucions desfavorables

2013

2014

2015

21

83

60

18 (86%)

65 (78%)

48 (80%)

3 (14%)

18 (22%)

12 (20%)

Totes les sol·licituds rebudes per l’Agència d’Habitatge de Catalunya per atendre
les situacions econòmiques i socials estan coordinades amb el Serveis Socials dels
Ajuntaments. Les sol·licituds que no es resolen favorablement per par de la Mesa de
Valoració de situacions d’emergència tenen un seguiment social que contemplen i
atenen les seves necessitats amb els recursos dels que disposen les administracions.
Els habitatges que es destinen a atendre les resolucions favorables de la Mesa
d’Emergències de l’Agència d’Habitatges de Catalunya per atendre les situacions de
les persones amb risc d’exclusió social, entre elles el col·lectiu de dones víctimes
de la violència masclista són els que administra la pròpia agència, els que aporten
els promotors d’habitatges de protecció oficial o altres administracions públiques,
així com els de titularitat privada, convinguts, mediats o gestionats per l’Agència
d’Habitatge de Catalunya.
Els recursos de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per atendre les situacions
de violència masclista són els propis de la gestió del parc d’habitatges, tant en l’adjudicació d’habitatges de la Mesa d’Emergències com la cessió d’habitatges a entitats
del tercer sector i ajuntaments, i també els ajuts destinats als habitatges que conformen la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social.
L’Agència no té establerta una despesa pressupostària ni una reserva específica
d’habitatges destinada a dones víctimes de violència masclista, tot i que aquestes situacions són ateses amb caràcter prioritari.
De l’any 2013 al 2016 l’Agència ha adjudicat 145 habitatges per atendre aquestes situacions (18 habitatges el 2013, 65 el 2014, 48 el 2015 i 14 durant el primer
semestre de 2016.), i ha dedicat 220 habitatges a les entitats del Tercer Sector i 61
habitatges a entitats de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social que atenen a dones
en situació de vulnerabilitat.
Barcelona, 14 de juliol 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 el nombre
d’habitatges de l’Agència d’Habitatge de Catalunya cedits a entitats
socials i destinats a l’atenció de dones víctimes de violència de
gènere del 2013 ençà
314-04619/11
Proponent: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33451 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04618/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre
d’habitatges adjudicats a dones víctimes de violència de gènere en el
període 2013-2015
314-04620/11
Proponent: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33451 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04618/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds de
dones víctimes de violència de gènere per a l’accés a habitatges en
el període 2013-2015
314-04621/11
Proponent: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33451 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04618/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la derivació de
les sol·licituds denegades per a l’adjudicació d’habitatges a dones
víctimes de violència de gènere en el període 2013-1015
314-04622/11
Proponent: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33451 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04618/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos
econòmics i residencials destinats a l’atenció de dones víctimes de
violència de gènere en el període 2013-2015
314-04623/11
Proponent: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33549 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta escrita, amb número de tramitació:
314-04623/11 us trameto, en document annex, la informació facilitada per l’Institut
Català de les Dones.
Barcelona, 19 de juliol de 2016
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència
Annex

El Govern de la Generalitat, a través del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, ha destinat els següents recursos econòmics en l’àmbit social per a dones,
adolescents i infants en situació de violència masclista, que es corresponen amb els
pressupostos executats en la línia estratègica 2 de detecció, atenció i recuperació del
Programa d’Intervenció Integral contra la Violència Masclista 2012-2015:
Secretaria de Família

Import

2013

9.392.058,36€

2014

9.109.806.26€

2015

9.332.613,29€

Pel que fa als recursos residencials que actualment té la Direcció General de Famílies, són els següents:
Resum de les dades dels recursos - 2015
Servei

Nombre serveis
Unitats familiars

Serveis d’acolliment i recuperació

6 serveis

Dones Fills i filles
ateses
atesos
148

201

84

94

50 unitats familiars
Serveis d’acolliment substitutoris llar

38 unitats familiars

La Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a dones en situacions de violència
masclista ha atès:
– Serveis d’acolliment i recuperació
Dones

Fills

2013

158

214

2014

157

212

2015

148

194

– Serveis d’acolliment substitutoris de la llar
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Fills

2013

73

80

2014

83

96

2015

83

93
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– Acolliments d’urgències

A través del contracte programa amb els ens locals i els consells comarcal, s’han
finançat projectes orientats a oferir un sistema de resposta urgent per a dones en situació de violència masclista
Contracte programa

Import

2013

584.479,78€

2014

584.479,78€

2015

579.584,18€

Sobre els ajuts econòmics, el Decret 80/2015, de 26 de maig, de les indemnitzacions
i ajuts per a dones víctimes de violència masclista que estableixen l’article 47 de la
Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, i
l’article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció
integral contra la violència de gènere regula els ajuts i indemnitzacions. Atès que
encara no fa un any de l’aprovació del Decret, encara és prematur per conèixer les
dades agregades.
Quant al Fons de Garantia de Pensions i Prestacions, les dades són les següents:
Quantitat total anual atorgada Fons

2013

2014

2015

506.836,34 €

560.505,57 €

599.757,50 €*

(*) Dades fins el novembre de 2015.

Així mateix, el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, a través de l’Agència Catalana de l’Habitatge, coordina el funcionament de la
Xarxa d’habitatges d’inserció social (XHIS) i també els ajuts a les entitats gestores
d’habitatges.
Aquests ajuts es donen en base a les despeses de manteniment i de disposició
d’aquests habitatges i no del perfil de l’usuari, per tant no es disposa de la informació de quants habitatges de la XHIS es destinen a dones víctimes de la violència
masclista.
La informació que sí es pot facilitar és el nombre d’habitatges que gestionen les
entitats de la XHIS que es dediquen, exclusivament, a l’atenció a dones en situació
de vulnerabilitat:

Nombre d’habitatges

2013

2014

2015

42

47

61

En aquesta línia, també podem informar que dels 220 habitatges cedits a entitats
del Tercer Sector aquestes han decidit destinar-ne 14 a entitats que es dediquen de
forma específica a l’atenció de dones en situació de vulnerabilitat.
Pel que fa a les sol·licituds d’habitatge que rep l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per part de persones que presenten problemes d’inserció i que pertanyen a
col·lectius amb vulnerabilitat social es canalitzen a través de la Mesa de Valoració
de Situacions d’Emergències Econòmiques i socials de Catalunya. El col·lectiu de
dones afectades per la violència masclista està contemplat dins d’aquests col·lectius
vulnerables que cal atendre.
Teresa M. Pitarch i Albós, presidenta
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost per a
habitatges destinat a dones víctimes de violència de gènere del 2013
ençà
314-04624/11
Proponent: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33451 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04618/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari
d’aplicació per a derivar els habitatges destinats a dones víctimes de
violència de gènere del 2013 ençà
314-04625/11
Proponent: Marta Moreta Rovira, juntament amb un altre diputat del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33451 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04618/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de dones
amb estudis superiors que ocupen càrrecs en òrgans superiors i alts
càrrecs de les administracions públiques
314-04635/11
Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33452 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04635/11 agrupada amb 314-04636 i 314-04638/11, us informo del següent:
En l’actualitat hi ha 62 dones que són òrgans superiors i alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat.
Les dades referents a la titulació acadèmica, trajectòria i perfil professional de les
dones que ocupen un càrrec directiu a la Generalitat estan publicades al portal de la
transparència, dins de l’organigrama de cada departament.
Pel que fa a la resta d’administracions públiques catalanes es disposa de les dades desagregades per sexe però no hi consta la titulació.
En els darrers anys s’ha produït una racionalització d’organismes en el sector
públic que podria haver afectat els percentatges de presència d’homes i dones en els
corresponents òrgans de decisió.
Segons dades provinents del Banc de dades d’ocupació pública de la web del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge que conté tota la
informació sobre el personal al servei de les administracions públiques catalanes,
desagrada per sexe, l’1 de gener de 2016, del total de 1.277 òrgans superiors i alts
càrrecs i altres directius de les administracions públiques catalanes, 398 són dones,
un 31,17% del total.
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Dins del pla de Govern d’aquesta legislatura es preveu garantir la igualtat d’oportunitats de dones i homes. Així, i en aplicació de l’article 15 de la Llei 17/2015, de
21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, les institucions de la Generalitat,
l’Administració de la Generalitat i els organismes públics vinculats o que en depenen, hauran d’aprovar en el termini de 2 anys, un pla d’igualtat de dones i homes
destinat al personal que hi presta serveis.
A aquest efecte, s’haurà d’elaborar prèviament la diagnosi de la situació i així
fixar els objectius concrets, les estratègies o valorar les mesures concretes que s’han
de prendre per adoptar i afavorir la conciliació de la vida personal, laboral i familiar
i d’altres per aconseguir una representació paritària per tal d’assolir una presència
de dones i homes segons la qual cap sexe no superi el 60% del conjunt de persones
a què es refereix ni sigui inferior al 40% i que ha de tendir al 50% de persones de
cada sexe, en els llocs de comandament i en llocs de lliure designació.
Barcelona, 14 de juliol de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual els
homes ocupen més càrrecs que les dones en òrgans superiors i alts
càrrecs de les administracions públiques
314-04636/11
Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33452 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04635/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual
les dones ocupen el doble de llocs de treball interins o laborals de
les administracions públiques que els homes
314-04637/11
Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33453 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04637/11 us informo del següent:
Entre el personal funcionari, interí i laboral el nombre de dones és superior al
dels homes. Entre el personal funcionari les dones representen un 59% i entre el
personal interí i laboral indefinit les dones són un 61,71%. Les dades ens indiquen
que hi ha un increment del percentatge de dones en el personal interí i laboral però
semblant al percentatge que existeix en el personal funcionari, apropant-se a la representació paritària del conjunt dels treballadors de les administracions públiques
catalanes.
Dins del pla de Govern d’aquesta legislatura es preveu garantir la igualtat d’oportunitats de dones i homes. Així, i en aplicació de l’article 15 de la Llei 17/2015, de
21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, les institucions de la Generalitat,
1.25.15. Preguntes per escrit
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l’Administració de la Generalitat i els organismes públics vinculats o que en depenen, hauran d’aprovar en el termini de 2 anys, un pla d’igualtat de dones i homes
destinat al personal que hi presta serveis.
A aquest efecte, s’haurà d’elaborar prèviament la diagnosi de la situació i així
fixar els objectius concrets, les estratègies o valorar les mesures concretes que s’han
de prendre per adoptar i afavorir la conciliació de la vida personal, laboral i familiar
i d’altres per aconseguir una representació paritària per tal d’assolir una presència
de dones i homes segons la qual cap sexe no superi el 60% del conjunt de persones
a què es refereix ni sigui inferior al 40% i que ha de tendir al 50% de persones de
cada sexe, en els llocs de comandament i en llocs de lliure designació.
Barcelona, 14 de juliol de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a
evitar la discriminació de les dones en les administracions públiques
314-04638/11
Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33452 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04635/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les assignatures no
lingüístiques que es preveu d’impartir en espanyol i anglès
314-04644/11
Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33772 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-04644/11, 31404645/11 i 314-04646/11 us informo del següent:
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
En el procés de definició i desenvolupament de l’estratègia endegada pel Departament d’Ensenyament, L’escola catalana, un marc per al plurilingüisme, es plantegen diferents iniciatives per millorar la competència lingüística de l’alumnat dels
centres educatius de Catalunya.
Aquesta estratègia es basa en l’enfocament plurilingüe que proposa el Consell
d’Europa a través del Marc europeu comú de referència per a les llengües (2002) i
posa l’accent en el fet que, a mesura que l’experiència lingüística d’un individu augmenta aquest no manté aquestes llengües i cultures en compartiments mentals separats, sinó que cada individu desenvolupa una competència comunicativa a la qual hi
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contribueix tot el coneixement i tota l’experiència lingüística i en la que les llengües
s’interrelacionen i interactuen.
Perquè l’aprenentatge de llengües sigui reeixit és molt important tenir en compte
el context sociolingüístic dels centres educatius i, sobretot, els coneixements que té
cada alumne. Això vol dir que cada centre educatiu, a partir de la seva singularitat,
la realitat del seu entorn i el bagatge lingüístic de cada alumne ha de definir una
opció curricular, metodològica i organitzativa que permeti tractar les diferents llengües, per donar resposta a les seves necessitats i per obtenir els millors resultats del
seu alumnat.
D’acord amb la fonamentació teòrica fruit de la recerca i l’aplicació contrastada,
aquesta estratègia proposa diverses maneres per incrementar el temps d’exposició
de l’alumnat a altres llengües diferents del català a través de vehicular continguts en
aquestes llengües i potenciar el treball integrat de llengua i contingut des de totes
les llengües i des de totes les àrees i matèries. L’opció més recomanable és la gestió
curricular per projectes perquè integra l’aprenentatge de llengües i l’aprenentge de
continguts de forma competencial, però també es pot fer impartint totalment o parcialment una o més àrees o matèries no lingüístiques en llengua castellana i/o en les
llengües estrangeres que el centre hagi determinat, o gestionar una part de les àrees
o matèries curriculars en diferents llengües.
Aquesta estratègia pretén oferir orientacions, experiències i formació perquè els
centres, en el marc de l’autonomia que els atorga la LEC (Títol VII. De l’auto
nomia dels centres educatius) i el Decret DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, puguin desenvolupar el projecte lingüístic més adequat
per a garantir l’aprenentatge de les llengües del centre per part de tot l’alumnat, en
cap cas pretén homogeneïtzar el sistema.
Així doncs,el Departament d’Ensenyament no determina quants centres de primària i de secundària han d’impartir matèries en llengua anglesa i/o en llengua castellana. Tampoc no determina quantes han de ser aquestes matèries ni quines. Cada
centre educatiu analitza, argumenta i decideix si inclou en el seu Projecte educatiu
incorporar altres llengües com a vehiculars de continguts, sigui impartint alguna
matèria en castellà i/o en alguna llengua estrangera o a través d’altres estratègies
metodològiques i, en cas afirmatiu, decideix quina o quines matèries s’imparteixen
en aquestes altres llengües i en quins cursos.
Barcelona, 22 de juliol de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
centres d’educació primària i secundària que faran assignatures
no lingüístiques en espanyol
314-04645/11
Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33772 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04644/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de
centres d’educació primària i secundària que faran assignatures
no lingüístiques en anglès
314-04646/11
Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33772 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04644/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions amb
relació a les famílies que s’han negat que llurs fills facin les proves
de sisè de primària d’avaluació de les competències bàsiques
314-04647/11
Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33773 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-04647/11, 31404648/11, 314-04649/11 i 314-04650/11 us informo del següent:
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
Les proves de 6è curs d’Educació Primària es venen realitzant a Catalunya en
el marc d’una de les modalitats d’avaluació establertes a l’article 186 de la Llei
12/2009, del 10 de juliol, d’educació. L’elaboració de les proves correspon al Consell
Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, i la seva aplicació, i posterior correcció
a docents externs als centres educatius.
Les proves mesuren les competències assolides pels alumnes (llegir, escriure,
calcular...) i no coneixements curriculars, atès que l’avaluació d’aquests és competència del personal docent.
La finalitat de les proves es disposar d’informació que permeti millorar el sistema educatiu, a nivell general, i els centres educatius, a nivell particular, tenen un
caràcter formatiu i orientador per als centres educatius i informatiu per les famílies.
El Departament d’Ensenyament vetllarà perquè es compleixi l’establert a l’article
5.4 de l’annex de la Resolució ENS/956/2016, d’11 d’abril (DOGC 7101, 18.4.2016):
«Si hi ha alumnes que no realitzen la prova en els dies establerts, el director del
centre ha d’adoptar les mesures que assegurin el compliment de les finalitats de la
prova, i especialment les següents:
»Identificar el grau d’assoliment de les competències i coneixements bàsics i integrar aquesta informació en els processos d’avaluació de l’alumne en acabar l’etapa.
»Informar els progenitors o tutors legals dels resultats obtinguts pels seus fills,
mitjançant un informe d’assoliment de les competències. Una còpia d’aquest informe ha d’estar a disposició de la Inspecció d’Educació».
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En la base de dades de la comptabilitat de la Generalitat de Catalunya no consta
cap creditor amb la denominació de XEI, Red de Escuelas Insummisas o FACAP.
Barcelona, 22 de juliol de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions
que rep la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de
Catalunya
314-04648/11
Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33773 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04647/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’afiliats
que té la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de
Catalunya
314-04649/11
Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33773 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04647/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions que
rep la Xarxa d’Escoles Insubmises
314-04650/11
Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33773 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04647/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció de
responsabilitats amb relació a l’accés als correus dels funcionaris de
la Generalitat pel Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya
314-04663/11
Proponent: Joan Giner Miguélez, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta conjunta a les preguntes escrites, amb número
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de tramitació: 314-04663/11 a 314-04672/11, ambdues incloses, us trameto, en document annex, la informació facilitada per la Secretaria per a la Governança de les
Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i,
per consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient
de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
Barcelona, 18 de juliol de 2016
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència
Annex

El Centre de Seguretat de la Informació de la Catalunya (CESICAT) no ha accedit irregularment a correus electrònics de funcionaris de la Generalitat de Catalunya.
El CESICAT actua d’acord amb l’encàrrec formulat pel Govern l’any 2012 en el
qual li encomana la gestió de la ciberseguretat, en compliment del marc normatiu
vigent.
El CESICAT no ha realitzat intervencions de correus o dispositius mòbils de
funcionaris, ciutadans i moviments socials sense ordre judicial.
Jordi Puigneró i Ferrer, secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el presumpte
incompliment del Codi penal pel Centre de Seguretat de la Informació
de Catalunya per haver accedit als correus dels funcionaris de la
Generalitat
314-04664/11
Proponent: Joan Giner Miguélez, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04663/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció de
responsabilitats polítiques pel presumpte incompliment de la llei amb
relació a l’accés als correus dels funcionaris de la Generalitat pel
Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya
314-04665/11
Proponent: Joan Giner Miguélez, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04663/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les intervencions de
correus o dispositius mòbils pel Centre de Seguretat de la Informació
de Catalunya
314-04666/11
Proponent: Joan Giner Miguélez, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04663/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reglament que
regula les intervencions de correus o dispositius mòbils que pot fer
el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya
314-04667/11
Proponent: Joan Giner Miguélez, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04663/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Centre de
Seguretat de la Informació de Catalunya ha intervingut correus i
dispositius mòbils de funcionaris de la Generalitat
314-04668/11
Proponent: Joan Giner Miguélez, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04663/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les intervencions de
correus i dispositius mòbils de funcionaris de la Generalitat que ha
fet el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya
314-04669/11
Proponent: Joan Giner Miguélez, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04663/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Centre de
Seguretat de la Informació de Catalunya ha intervingut correus i
dispositius mòbils de ciutadans i moviments socials
314-04670/11
Proponent: Joan Giner Miguélez, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04663/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes del
Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya per a intervenir
correus i dispositius mòbils de ciutadans i moviments socials
314-04671/11
Proponent: Joan Giner Miguélez, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04663/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les intervencions de
correus i dispositius mòbils de ciutadans i moviments socials que ha
fet el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya
314-04672/11
Proponent: Joan Giner Miguélez, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04663/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el rumor que
Repsol ha ofert contraprestacions per silenciar l’incident al complex
petroquímic de Tarragona del 23 de maig de 2016
314-04771/11
Proponent: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33769 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-04771/11, us
trameto, en document annex, la informació facilitada per la Direcció General de
Protecció Civil.
Barcelona, 19 de juliol de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior
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Annex

El Departament d’Interior desconeix la informació a què fa referència la pregunta.
El gabinet de premsa de Protecció Civil de la Generalitat del Departament d’Interior va informar als mitjans de comunicació de l’incident i la seva evolució. Van
fer-se ressò de la informació facilitada, entre altres, Diari de Tarragona, Tarragona
Ràdio, Cadena SER, Catalunya Ràdio, TV3, TVE, El Punt/Avui, La Vanguardia,
diari ARA, El Periódico, La Mañana, Agència Catalana de Notícies o agència EFE.
També es va informar per xarxes socials, twitter i facebook, i enviant missatges push als telèfons mòbils de la zona que s’han descarregat l’app gencat mòbil de
la Generalitat. També es va informar als ajuntaments i activitats vulnerables de la
zona. La informació disponible també es va facilitar als ciutadans que trucaven al
telèfon d’emergències 112. La informació tramesa s’anava actualitzant amb les informacions rebudes des de la Direcció General de Qualitat Ambiental.
Joan Delort i Menal, director general de Protecció Civil

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cobertura de les
necessitats alimentàries d’infants i joves en període no lectiu
314-04959/11
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33382 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació
314-04959/11, conjuntament amb la número de tramitació 314-04960/11
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
Us informo que des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es garantirà l’obertura durant els mesos d’estiu dels centres oberts d’entitats i d’ens locals per oferir atenció continuada a infants i adolescents en situació de risc social,
mantenint les activitats dels centres oberts d’entitats i ajuntaments durant el període
de vacances escolars d’estiu i de promoció d’actuacions que garanteixin la cobertura de les seves necessitats bàsiques. S’hi faran activitats diàries, des de l’última
setmana de juny fins la primera de setembre, de dilluns a divendres, amb un mínim
d’obertura del centre obert de 6 hores diàries, preferentment en la franja horària de
9 a 18 hores, incloent 2 o 3 àpats diaris que garantiran una alimentació saludable i
equilibrada. A aquesta actuació s’hi destinaran 1.417.763,00 € amb els que s’arribaran a les 2.607 places en 96 centres oberts
Mantindrem, també, aquest any, el taller ‘Menjar sa, tot és començar’ que ofereix
esmorzar o berenar en els infants participants del Jugar i Llegir i les ludoteques a
l’estiu. Tot plegat, perquè tenim la intenció de seguir promovent hàbits d’alimentació
saludable. El programa socioeducatiu Jugar i llegir, que es desenvolupa en els Casals
Cívics de la Generalitat de Catalunya, per infants de 4 a 12 anys, i de les ludoteques,
treballa durant l’estiu els hàbits d’higiene i d’alimentació i ofereix esmorzar o berenar als infants participants (fruites, làctics i cereals). Hi destinarem 54.460 € i oferirem serveis per a 2.000 nens i nenes, en 29 equipaments de 22 municipis.
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Fem notar també, que durant el 2016 destinarem 1.150.000 euros a garantir més
igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació en el lleure, dels quals 600.000 euros
aniran destinats a les principals federacions d’entitats d’educació en el lleure per impulsar beques per a infants i joves en situació de risc perquè gaudeixin de colònies
d’estiu i activitats de lleure. I per altra banda, 550.000 euros serviran per a atorgar
1.200 beques del programa «L’estiu és teu», que permetrà arribar a les 8.124 places
per a infants i joves a «L’estiu és teu!», el programa per a infants i joves de 5 a 17
anys, organitzat per l’Agència Catalana de la Joventut. El programa té lloc a 26 albergs de la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya.
Barcelona, 15 de juliol de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sol·licitud del
servei de menjador per a infants i joves amb necessitats alimentàries
que el necessiten en períodes no lectius
314-04960/11
Proponent: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33382 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-04959/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses amb
llicència d’emissió que no emeten
314-05169/11
Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33387 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 163 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar resposta conjunta a les preguntes escrites, amb número
de tramitació: 314-05169/11 a 314-05171/11, ambdues incloses, us trameto, en document annex, la informació facilitada per la Secretaria de Comunicació del Govern i
Mitjans de Comunicació.
Atès que les preguntes que es detallen fan referència a un mateix assumpte i,
per consegüent, a informacions estretament relacionades, es considera convenient
de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.
Barcelona, 18 de juliol de 2016
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència
Annex

De conformitat amb el que preveu la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, correspon al Consell de l’Audiovisual de Catalunya verificar el compliment de les condicions essencials de les llicències per a
la prestació de serveis de comunicació audiovisual a Catalunya. En conseqüència,
suggerim adreçar-se a aquesta institució per a obtenir la informació sol·licitada en
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relació amb les empreses amb llicència que no emeten i les que emeten en freqüències diferents de l’assignada.
El nombre total d’emissores privades existent a Aran és una dada que està disponible al Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya,
gestionat pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya. I pel que fa als usos lingüístics
de les emissores de ràdio i televisió a Aran, cal tenir en compte que el Consell de
l’Audiovisual de Catalunya va aprovar la Instrucció general sobre la presència de la
llengua i la cultura catalanes i de l’aranès en els mitjans de comunicació audiovisual
(Acord 295/2007, de 19 de desembre) que estableix determinades obligacions d’informació al CAC sobre l’ús de les llengües catalana i occitana/aranesa en aquests
mitjans i que en el seu article 4 es refereix concretament als prestadors de titularitat
privada, per la qual cosa és també aquesta institució la competent per a verificar les
dades existents al respecte.
Quant a les subvencions atorgades a les emissores privades de TV i ràdio amb
cobertura a l’Aran, durant els exercicis 2014, 2015 i 2016, no s’han rebut cap sol·licitud de subvenció d’aquestes empreses, per tant, no se n’han atorgat. Pel que fa a
las ajuts corresponents a l’any 2016, encara no s’han resolt. No obstant, cal posar
de manifest que el govern, mitjançant la Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana del Departament de la Presidència, seguirà apostant per les emissores privades de
TV i ràdio amb cobertura a l’Aran en forma d’insercions publicitàries de campanyes
d’interès de la ciutadania.
Miquel Gamisans Martín, secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses
amb llicència d’emissió que emeten en una freqüència diferent de
l’adjudicada
314-05170/11
Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33387 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05169/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les emissores
privades de ràdio i televisió amb cobertura a Aran
314-05171/11
Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s
RESPOSTA DEL GOVERN
Reg. 33387 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05169/11.

Fascicle segon
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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.25.

Preguntes al Govern

2.25.10.

Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
nomenament d’un càrrec en l’empresa Infraestructures.cat
311-00075/11
RETIRADA

Retirada: Jordi Terrades i Santacreu, del GP SOC.
Sessió 8 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda el 20.07.2016, DSPC-C 185.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
responsabilitats del director general d’Infraestructures de la
Generalitat de Catalunya entre el 29 d’octubre de 2015 i el 10 de
febrer de 2016
311-00110/11
RETIRADA

Retirada: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC.
Sessió 8 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda el 20.07.2016, DSPC-C 185.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre
l’oferiment del càrrec de responsable de projectes internacionals i
investigació a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya el 10 de
febrer de 2016
311-00111/11
RETIRADA

Retirada: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC.
Sessió 8 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda el 20.07.2016, DSPC-C 185.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
circumstàncies esdevingudes entre el 10 de febrer de 2016 i el 25 de
febrer de 2016 per a acomiadar el director general d’Infraestructures
de la Generalitat de Catalunya
311-00112/11
RETIRADA

Retirada: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC.
Sessió 8 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda el 20.07.2016, DSPC-C 185.
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311-00113/11
RETIRADA

Retirada: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC.
Sessió 8 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda el 20.07.2016, DSPC-C 185.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la
indemnització a l’ex-director general d’Infraestructures de la
Generalitat de Catalunya pel seu acomiadament
311-00114/11
RETIRADA

Retirada: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC.
Sessió 8 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda el 20.07.2016, DSPC-C 185.
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3.

Tramitacions en curs

3.25.

Preguntes al Govern

3.25.05.

Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre
l’aprofitament de la biomassa com a mesura per a prevenir incendis
forestals
310-00110/11
ANUNCI: MIREIA BOYA E BUSQUET, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP CUP-CC
Reg. 33694 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.07.2016

A la Mesa del Parlament

Mireia Boya e Busquet, presidenta, Sergi Saladié Gil, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que
estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Parlament, presenten al Govern
la pregunta següent, per tal que els sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Sobre l’aprofitament de la biomassa com a mesura per a la prevenció d’incendis forestals.
Palau del Parlament, 21 de juliol de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Sergi Saladié Gil, diputat, GP CUP-CC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’empresa
Nylstar, de Blanes
310-00111/11
ANUNCI: GP SOC
Reg. 33865 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.07.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb
el que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb l’empresa Nylstar (abans
SAFA) de Blanes?
Palau del Parlament, 22 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les
reformes de la unitat de cures intensives pediàtriques i la unitat
neonatal de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
310-00112/11
ANUNCI: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP
Reg. 33867 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.07.2016

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’a
cord 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:
– Sobre les reformes de millora de la UCI pediàtrica i la unitat neonatal de l’hospital Josep Trueta de Girona
Palau del Parlament, 22 de juliol de 2016
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política
de personal als hospitals
310-00113/11
ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S
Reg. 33884 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.07.2016

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Parlament, presenta
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple que
tindrà lloc els propers 26, 27 i 28 de juliol de 2016.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Sobre la política de personal als hospitals catalans.
Palau del Parlament, 25 de juliol de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els mitjans
de comunicació públics
310-00114/11
ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S
Reg. 33885 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.07.2016

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Parlament, presenta
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple que
tindrà lloc els propers 26, 27 i 28 de juliol de 2016.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Sobre els mitjans de comunicació públics catalans.
Palau del Parlament, 25 de juliol de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el tercer pla
de suport al tercer sector social
310-00115/11
ANUNCI: MARTA ROVIRA I VERGÉS, DEL GP JS
Reg. 33891 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.07.2016

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:
– Quin és el capteniment del Govern en relació al tercer pla de suport al tercer
sector social?
Palau del Parlament, 25 de juliol de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la signatura
dels nous contractes programa de serveis socials
310-00116/11
ANUNCI: MARTA ROVIRA I VERGÉS, DEL GP JS
Reg. 33892 i 33913 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.07.2016

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:
– Quin és el capteniment del Govern sobre la signatura dels nous contractes programa de serveis socials?
Palau del Parlament, 25 de juliol de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

38

BOPC 198
29 de juliol de 2016

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’informe
del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació a
la necessitat del ramal elèctric de Riudarenes
310-00117/11
ANUNCI: MARTA ROVIRA I VERGÉS, DEL GP JS
Reg. 33893 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.07.2016

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:
– Quina és la valoració del Govern de l’informe del col·legi d’enginyers sobre la
necessitat del ramal elèctric de Riudarenes?
Palau del Parlament, 25 de juliol de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els
insults de mitjans de comunicació públics a formacions polítiques
democràtiques
310-00118/11
ANUNCI: JOSEP ENRIC MILLO I ROCHER, DEL GP PPC
Reg. 33897 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.07.2016

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:
– Quina opinió mereix al Govern que des dels mitjans de comunicació públics
s’insulti a formacions polítiques democràtiques?
Palau del Parlament, 25 de juliol de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre la situació política
317-00074/11
ANUNCI: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 33535 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.07.2016

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:
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– Quina valoració fa el Molt Honorable President de la Generalitat de la situació
política a Catalunya?
Palau del Parlament, 19 de juliol de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre la situació política i social
317-00075/11
ANUNCI: MIREIA BOYA E BUSQUET, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP CUP-CC
Reg. 33693 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.07.2016

A la Mesa del Parlament

Mireia Boya e Busquet, presidenta, Benet Salellas i Vilar, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que
estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, formulen la pregunta següent al
president de la Generalitat, per tal que els sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quina és l’opinió del President de la Generalitat de Catalunya sobre la situació
política i social del país?
Palau del Parlament, 21 de juliol de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Benet Salellas i Vilar, diputat, GP CUP-CC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre la situació política
317-00076/11
ANUNCI: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL GP PPC
Reg. 33783 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.07.2016

A la Mesa del Parlament

Xavier García Albiol, president del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, formula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta
oralment en el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Què opina el Molt Honorable President de la Generalitat de l’actual situació
política a Catalunya?
Palau del Parlament, 22 de juliol de 2016
Xavier García Albiol, president GP PPC
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre la situació política
317-00077/11
ANUNCI: GP SOC
Reg. 33864 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.07.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb
el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, formula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quin és el capteniment del Molt Honorable President de la Generalitat en relació amb la situació política actual?
Palau del Parlament, 22 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el
Ple sobre la situació política
317-00078/11
ANUNCI: GP CSP
Reg. 33866 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.07.2016

A la Mesa del Parlament

Josep Lluís Franco Rabell, president del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que
es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, formula la pregunta següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta
oralment en el Ple.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina és l’opinió del president de la Generalitat en relació a l’actual situació
política?
Palau del Parlament, 22 de juliol 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
317-00079/11
ANUNCI: JORDI TURULL I NEGRE, DEL GP JS
Reg. 33890 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 25.07.2016

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:
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– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en relació als darrers esdeveniments de l’actualitat política?
Palau del Parlament, 25 de juliol de 2016
Jordi Turull i Negre, president GP JS

3.25.10.

Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el reforç
de la inspecció laboral per a garantir el compliment de les condicions
laborals
311-00226/11
ANUNCI: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC
Reg. 33309 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 20.07.2016

A la Mesa de la Comissió de Treball

Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que
estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines mesures ha pres el Govern per reforçar la Inspecció Laboral per garantir el compliment de les condicions laborals i per combatre l’explotació laboral i
l’economia submergida?
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2016
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
desenvolupament de l’Agència Catalana de la Inspecció de Treball
311-00227/11
ANUNCI: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC
Reg. 33310 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 20.07.2016

A la Mesa de la Comissió de Treball

Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que
estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines mesures ha pres el Govern per al desenvolupament de l’Agència Catalana de la Inspecció de Treball?
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2016
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC
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311-00228/11
ANUNCI: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC
Reg. 33311 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 20.07.2016

A la Mesa de la Comissió de Treball

Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que
estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines mesures ha pres el Govern per reforçar el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per garantir i fomentar les polítiques actives d’ocupació?
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2016
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
nombre de factors d’ocupabilitat que ha tramitat el Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya en el període 2012-2016
311-00229/11
ANUNCI: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC
Reg. 33312 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 20.07.2016

A la Mesa de la Comissió de Treball

Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que
estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quants qüestionaris de factors d’ocupabilitat ha tramitat el Servei d’Ocupació
de Catalunya els anys 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016?
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2016
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
nombre d’itineraris personalitzats d’inserció que ha fet el Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya en el període 2012-2016
311-00230/11
ANUNCI: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC
Reg. 33313 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 20.07.2016

A la Mesa de la Comissió de Treball

Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que
estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
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– Quants itineraris personalitzats d’inserció ha realitzat el Servei d’Ocupació de
Catalunya els anys 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016?
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2016
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
nombre d’accions de formació que ha fet el Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya en el període 2012-2016
311-00231/11
ANUNCI: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC
Reg. 33314 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 20.07.2016

A la Mesa de la Comissió de Treball

Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que
estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quantes accions de formació ha realitzat el Servei d’Ocupació de Catalunya els
anys 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016?
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2016
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
nombre d’acreditacions i certificats de professionalitat que ha emès
el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el període 2012-2016
311-00232/11
ANUNCI: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC
Reg. 33315 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 20.07.2016

A la Mesa de la Comissió de Treball

Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que
estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quantes acreditacions i certificats de professionalitat ha emès el Servei d’Ocupació de Catalunya els anys 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016?
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2016
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC
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311-00233/11
ANUNCI: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC
Reg. 33316 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 20.07.2016

A la Mesa de la Comissió de Treball

Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que
estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quantes persones han estat inserides laboralment de les que han participat en
accions del Servei d’Ocupació de Catalunya els anys 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016?
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2016
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
nombre de persones que han estat orientades pel Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya en el període 2012-2016
311-00234/11
ANUNCI: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC
Reg. 33317 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 20.07.2016

A la Mesa de la Comissió de Treball

Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que
estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quantes persones han estat orientades pel Servei d’Ocupació de Catalunya els
anys 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016?
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2016
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
nombre de contactes amb empreses per a inserir desocupats que ha
fet el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el període 2012-2016
311-00235/11
ANUNCI: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC
Reg. 33318 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 20.07.2016

A la Mesa de la Comissió de Treball

Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que
estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
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– Quants contactes amb empreses per a la inserció de persones aturades ha realitzat el Servei d’Ocupació de Catalunya els anys 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016?
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2016
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
transferències per a polítiques d’ocupació que el Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya ha rebut de l’Estat en el període 2010-2016
311-00236/11
ANUNCI: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC
Reg. 33319 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 20.07.2016

A la Mesa de la Comissió de Treball

Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que
estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines transferències de l’Estat ha percebut el Servei d’Ocupació de Catalunya
per a polítiques d’ocupació cadascun dels anys del període 2010-2016? Quins ingressos efectius de l’Estat ha percebut el SOC via conferència sectorial? Quins han estat
executats, quins no pagats i quins pendents?
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2016
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
transferències per a polítiques d’ocupació que el Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya ha rebut del Fons social europeu en el
període 2010-2016
311-00237/11
ANUNCI: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC
Reg. 33320 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 20.07.2016

A la Mesa de la Comissió de Treball

Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que
estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines transferències del Fons Social Europeu ha percebut el Servei d’Ocupació de Catalunya per a polítiques d’ocupació des de 2010 fins 2016?
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2016
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC
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311-00238/11
ANUNCI: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC
Reg. 33321 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 20.07.2016

A la Mesa de la Comissió de Treball

Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que
estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quins ingressos efectius han percebut del Fons Social Europeu el Servei d’Ocu
pació de Catalunya per a polítiques d’ocupació cadascun dels anys del període 20102015? Quins han estat executats, quins no pagats i quins pendents?
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2016
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre
l’avaluació del programa del Fons social europeu
311-00239/11
ANUNCI: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC
Reg. 33322 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 20.07.2016

A la Mesa de la Comissió de Treball

Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que
estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quina és la situació, valoració i avaluació del programa del Fons Social Europeu?
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2016
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els
convenis i els contractes programa del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya amb ajuntaments i altres operadors del sistema d’ocupació
311-00240/11
ANUNCI: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC
Reg. 33323 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 20.07.2016

A la Mesa de la Comissió de Treball

Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que
estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
3.25.10. Preguntes orals en comissió

47

BOPC 198
29 de juliol de 2016

– Quants i quins convenis amb ajuntaments i/o altres operadors del sistema
d’ocupació i quants contractes programa ha dut a terme el Servei d’Ocupació de
Catalunya?
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2016
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els
recursos humans del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
311-00241/11
ANUNCI: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC
Reg. 33324 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 20.07.2016

A la Mesa de la Comissió de Treball

Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que
estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Amb quants recursos humans compta el Servei d’Ocupació de Catalunya?
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2016
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els
mecanismes de coordinació entre l’Agència per a la Competitivitat de
l’Empresa i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
311-00242/11
ANUNCI: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC
Reg. 33325 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 20.07.2016

A la Mesa de la Comissió de Treball

Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que
estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quins mecanismes de coordinació existeixen entre l’Agència per a la competitivitat de l’empresa (ACCIÓ) i el Servei d’Ocupació de Catalunya?
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2016
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC
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311-00243/11
ANUNCI: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC
Reg. 33326 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 20.07.2016

A la Mesa de la Comissió de Treball

Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que
estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quins recursos destina el Govern actualment als Centres Especials de Treball
a Catalunya?
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2016
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre
el nombre de persones amb discapacitat que hi ha als centres
especials de treball
311-00244/11
ANUNCI: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC
Reg. 33327 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 20.07.2016

A la Mesa de la Comissió de Treball

Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que
estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quantes persones amb discapacitat estan als Centres Especials de Treball a
Catalunya?
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2016
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el
nombre de persones amb discapacitat que estan en llista d’espera
per a accedir a un centre especial de treball
311-00245/11
ANUNCI: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC
Reg. 33328 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 20.07.2016

A la Mesa de la Comissió de Treball

Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que
estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
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– Quantes persones amb discapacitat estan en llista d’espera per poder accedir a
un Centre Especial de Treball a Catalunya?
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2016
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
mesures adoptades per a garantir l’accés al treball de les persones
amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental per mitjà dels centres
especials de treball
311-00246/11
ANUNCI: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC
Reg. 33329 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 20.07.2016

A la Mesa de la Comissió de Treball

Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que
estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines mesures ha pres el Govern per garantir l’accés al treball de les persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental a través dels Centres Especials
de Treball a Catalunya?
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2016
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les
mesures adoptades per a garantir la viabilitat dels centres especials
de treball
311-00247/11
ANUNCI: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC
Reg. 33330 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 20.07.2016

A la Mesa de la Comissió de Treball

Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que
estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:
– Quines mesures ha pres el Govern per garantir la viabilitat dels Centres Especials de Treball de Catalunya?
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2016
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC
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311-00268/11
ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 33581 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació,
Relacions Institucionals i Transparència, 21.07.2016

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència

Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
Ante el terrible atentado perpetrado en la noche del 14 de julio en Niza (Francia)
y el fallido golpe de estado en Turquía del pasado 15 de julio
– ¿Desde el Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia de la Generalitat se han puesto en contacto con el Ministerio
de Asuntos Exteriores del Estado, la Embajada o consulados de España en Francia
para conocer la suerte de los catalanes que pudieran haber estado la noche del 14
de julio en Niza?
– En caso afirmativo, ¿con quién/es hablaron? ¿Cuál fue la respuesta que se les dio?
– En caso negativo, ¿Por qué no?
Palacio del Parlamento, 19 de julio de 2016
Susana Beltrán García, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els
contactes del Departament d’Afers i Relacions Institucionals
i Exteriors i Transparència amb el Ministeri d’Afers Exteriors,
l’ambaixada o els consolats d’Espanya a Turquia per a interessar-se
per l’estat dels catalans desplaçats a aquest país durant l’intent de
cop d’estat del 15 de juliol de 2016
311-00269/11
ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 33582 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació,
Relacions Institucionals i Transparència, 21.07.2016

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència

Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– ¿Desde el Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores
y Transparencia de la Generalitat se han puesto en contacto con el Ministerio de
Asuntos Exteriores del Estado, la Embajada española o los consulados de España
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en Ankara o Estambul para conocer la suerte de los catalanes que pudieran estar en
dicho país durante el intento de golpe de estado?
– En caso afirmativo, ¿con quién/es hablaron? ¿Cuál fue la respuesta que se les dio?
– En caso negativo, ¿Por qué no?
Palacio del Parlamento, 19 de julio de 2016
Susana Beltrán García, diputada GP C’s

3.25.15.

Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de
l’empresa Nylstar, de Blanes (Selva)
314-05595/11
FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP SOC
Reg. 33569 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

A la Mesa del Parlament

Pol Gibert Horcas, diputat, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb
resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– De quina informació disposa el Govern sobre la situació de l’empresa Nylstar
(abans SAFA) de Blanes?
Palau del Parlament, 19 de juliol de 2016
Pol Gibert Horcas, Rafel Bruguera Batalla, diputats GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures
adoptades amb relació a la situació de l’empresa Nylstar, de Blanes
(Selva)
314-05596/11
FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP SOC
Reg. 33570 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

A la Mesa del Parlament

Pol Gibert Horcas, diputat, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb
resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quines mesures ha pres el Govern en qualitat d’autoritat laboral arran de la situació de l’empresa Nylstar (abans SAFA) de Blanes?
Palau del Parlament, 19 de juliol de 2016
Pol Gibert Horcas, Rafel Bruguera Batalla, diputats GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el seguiment de la
situació dels treballadors de l’empresa Nylstar, de Blanes (Selva)
314-05597/11
FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP SOC
Reg. 33571 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

A la Mesa del Parlament

Pol Gibert Horcas, diputat, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb
resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quines accions ha dut a terme el Govern per fer el seguiment de la situació dels
treballadors de l’empresa Nylstar (abans SAFA) de Blanes?
Palau del Parlament, 19 de juliol de 2016
Pol Gibert Horcas, Rafel Bruguera Batalla, diputats GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes
amb la direcció de l’empresa Nylstar, de Blanes (Selva)
314-05598/11
FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP SOC
Reg. 33572 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

A la Mesa del Parlament

Pol Gibert Horcas, diputat, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb
resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quines gestions ha fet el Govern amb la direcció de l’empresa Nylstar (abans
SAFA) per solucionar la situació d’aquesta empresa?
Palau del Parlament, 19 de juliol de 2016
Pol Gibert Horcas, Rafel Bruguera Batalla, diputats GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a
terme per a salvar els llocs de treball de l’empresa Nylstar, de Blanes
(Selva)
314-05599/11
FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP SOC
Reg. 33573 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

A la Mesa del Parlament

Pol Gibert Horcas, diputat, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament
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del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb
resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quines accions ha dut a terme el Govern per salvar els llocs de treball de l’empresa Nylstar (abans SAFA) de Blanes?
Palau del Parlament, 19 de juliol de 2016
Pol Gibert Horcas, Rafel Bruguera Batalla, diputats GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts de l’Institut
Català de Finances a l’empresa Nylstar, de Blanes (Selva)
314-05600/11
FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT
DEL GP SOC
Reg. 33574 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

A la Mesa del Parlament

Pol Gibert Horcas, diputat, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb
resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Disposa l’empresa Nylstar (abans SAFA) de Blanes d’algun tipus d’ajut provinent de l’Institut Català de Finances? En cas afirmatiu, de quin tipus d’ajut disposa? Quina és la quantia que li ha estat concedida? En quin termini?
Palau del Parlament, 19 de juliol de 2016
Pol Gibert Horcas, Rafel Bruguera Batalla, diputats GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes
del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i
Transparència amb el Ministeri d’Afers Exteriors, l’ambaixada o els
consolats d’Espanya a França per a interessar-se per l’estat dels
catalans desplaçats a Niça la nit del 14 de juliol de 2016
314-05601/11
FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 33579 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

A la Mesa del Parlamento

Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
Ante el terrible atentado perpetrado en la noche del 14 de julio en Niza (Francia)
y el fallido golpe de estado en Turquía del pasado 15 de julio
– ¿Desde el Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia de la Generalitat se han puesto en contacto con el Ministerio
de Asuntos Exteriores del Estado, la Embajada o consulados de España en Francia
para conocer la suerte de los catalanes que pudieran haber estado la noche del 14
de julio en Niza?
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– En caso afirmativo, ¿con quién/es hablaron? ¿Cuál fue la respuesta que se les dio?
– En caso negativo, ¿Por qué no?
Palacio del Parlamento, 19 de julio de 2016
Susana Beltrán García, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes
del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i
Transparència amb el Ministeri d’Afers Exteriors, l’ambaixada o els
consolats d’Espanya a Turquia per a interessar-se per l’estat dels
catalans desplaçats a aquest país durant l’intent de cop d’estat del
15 de juliol de 2016
314-05602/11
FORMULACIÓ: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S
Reg. 33580 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

A la Mesa del Parlamento

Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo
con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.
Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario:
– ¿Desde el Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores
y Transparencia de la Generalitat se han puesto en contacto con el Ministerio de
Asuntos Exteriores del Estado, la Embajada española o los consulados de España
en Ankara o Estambul para conocer la suerte de los catalanes que pudieran estar en
dicho país durante el intento de golpe de estado?
– En caso afirmativo, ¿con quién/es hablaron? ¿Cuál fue la respuesta que se les dio?
– En caso negativo, ¿Por qué no?
Palacio del Parlamento, 19 de julio de 2016
Susana Beltrán García, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de
mediadors culturals a les àrees d’urgències i de psiquiatria dels
hospitals
314-05603/11
FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP
Reg. 33810 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot,
d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament,
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
Ateses les notícies que darrerament han recollit els diaris segons les quals el
diagnòstic de psicosi és adjudicat 2,7 vegades més a un immigrant que desconegui
l’idioma espanyol o català que a un individu autòcton, una variació que els especialistes que atenen el servei de psiquiatria de l’Hospital del Vall d’Hebron, que han
estudiat el fenomen, consideren un desajustament o un error, causat no solament pel
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desconeixement lingüístic sinó per les abismals diferències culturals que separen al
metge del desorientat pacient,
– Com i quan té previst el govern incrementar la dotació de mediadors culturals
a les àrees d’urgències i a les de psiquiatria dels hospitals catalans?
Palau del Parlament, 22 de juliol de 2016
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació
transcultural dels psiquiatres
314-05604/11
FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP
Reg. 33811 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot,
d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament,
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
Ateses les notícies que darrerament han recollit els diaris segons les quals el
diagnòstic de psicosi és adjudicat 2,7 vegades més a un immigrant que desconegui
l’idioma espanyol o català que a un individu autòcton, una variació que els especialistes que atenen el servei de psiquiatria de l’Hospital del Vall d’Hebron, que han
estudiat el fenomen, consideren un desajustament o un error, causat no solament pel
desconeixement lingüístic sinó per les abismals diferències culturals que separen al
metge del desorientat pacient,
– Com i quan té previst incrementar la formació del personal de salut mental per
tal de formar psiquiatres transculturals capaços d’identificar l’estat psíquic d’aquestes persones malgrat les diferències culturals?
Palau del Parlament, 22 de juliol de 2016
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de mesures
coercitives en la comunicació dels psiquiatres amb pacients
estrangers
314-05605/11
FORMULACIÓ: MARTA RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP
Reg. 33812 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot,
d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament,
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari:
Ateses les notícies que darrerament han recollit els diaris segons les quals el
diagnòstic de psicosi és adjudicat 2,7 vegades més a un immigrant que desconegui
l’idioma espanyol o català que a un individu autòcton, una variació que els especialistes que atenen el servei de psiquiatria de l’Hospital del Vall d’Hebron, que han
estudiat el fenomen, consideren un desajustament o un error, causat no solament pel
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desconeixement lingüístic sinó per les abismals diferències culturals que separen al
metge del desorientat pacient,
– De quina manera pensa evitar l’ús de mesures coercitives –sol·licitar la presència del guàrdia de seguretat o injectar-li un calmant– en moments previs al diagnòstic, quan la comunicació entre psiquiatra i pacient no és fluïda?
Palau del Parlament, 22 de juliol de 2016
Marta Ribas Frias, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones
diagnosticades de disminució psíquica, alteracions de la conducta
o malaltia mental
314-05606/11
FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 33814 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada
amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quantes persones tenen diagnosticada disminució psíquica i alteracions de la
conducta o malaltia mental a Catalunya? (Desagregar les dades per franges d’edat
i comarques)
Palau del Parlament, 22 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones
diagnosticades de disminució psíquica, alteracions de la conducta o
malaltia mental ingressades en residències especialitzades
314-05607/11
FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 33815 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada
amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quantes persones diagnosticades amb disminució psíquica i alteracions de la
conducta o malaltia mental estan en residències especialitzades? (Desagregar dades
per comarques)
Palau del Parlament, 22 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones
diagnosticades de disminució psíquica, alteracions de la conducta
o malaltia mental en llista d’espera per a ingressar en residències
especialitzades
314-05608/11
FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 33816 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada
amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quantes persones diagnosticades amb disminució psíquica i alteracions de la
conducta o malaltia mental es troben en llista d’espera per poder accedir a una plaça
residencial? (Desagregar dades per comarques)
Palau del Parlament, 22 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos de
les persones diagnosticades de disminució psíquica, alteracions de
la conducta o malaltia mental en llista d’espera per a ingressar en
residències especialitzades
314-05609/11
FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 33817 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada
amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quins recursos reben les persones diagnosticades amb disminució psíquica i
alteracions de la conducta o malaltia mental que es troben en llista d’espera per poder accedir a una plaça residencial? (Desagregar dades per comarques)
Palau del Parlament, 22 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació
prevista de places en residències especialitzades per a persones
diagnosticades de disminució psíquica, alteracions de la conducta
o malaltia mental
314-05610/11
FORMULACIÓ: EVA GRANADOS GALIANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE
DIPUTAT DEL GP SOC
Reg. 33818 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.07.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada
amb resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
– Quina previsió té el Govern per la creació de noves places residencials destinades a persones amb disminució psíquica i alteracions de la conducta o malaltia
mental? (Desagregar dades per comarques)
Palau del Parlament, 22 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC
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