
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de l’empresa Nylstar, 
de Blanes (Selva)
314-05595/11
Resposta del Govern 19

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
Resposta del Govern 20

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
Resposta del Govern 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions fetes amb la direcció 
de l’empresa Nylstar, de Blanes (Selva)
314-05598/11
Resposta del Govern 21

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
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de la delegació de fun·
cions del director de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
314-05613/11
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de la facultat de delegació 
de funcions per part del director de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
314-05614/11
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació del procediment per 
a concedir subvencions a treballs de recerca sobre l’Administració pública que va 
convocar l’Escola d’Administració Pública de Catalunya el 2015
314-05615/11
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els càrrecs directius del sector pú·
blic amb un sou més elevat que el de conseller
314-05616/11
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els càrrecs del Govern i directius 
del sector públic als quals s’ha incrementat el sou durant aquesta legislatura
314-05617/11
Resposta del Govern 23
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris del concurs d’adjudica·
ció del centre de promoció del patrimoni cultural català del Palau Moja
314-05785/11
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat d’obrir un expedient 
de consum per la manca de cartes i menús en català al centre de promoció del pa·
trimoni cultural català del Palau Moja
314-05786/11
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de multes a estrangers 
imposades a Barcelona el 2015 que es van recaptar
314-06013/11
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de multes a estrangers 
imposades a Barcelona el 2016 que s’han recaptat
314-06014/11
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de multes a estrangers 
imposades a la província de Barcelona el 2015 que es van recaptar
314-06015/11
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de multes a estrangers 
imposades a la província de Barcelona el 2016 que s’han recaptat
314-06016/11
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de multes a estrangers 
imposades a Lleida el 2015 que es van recaptar
314-06017/11
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de multes a estrangers 
imposades a Lleida el 2016 que s’han recaptat
314-06018/11
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de multes a estrangers 
imposades a la província de Lleida el 2015 que es van recaptar
314-06019/11
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de multes a estrangers 
imposades a la província de Lleida el 2016 que s’han recaptat
314-06020/11
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de multes a estrangers 
imposades a Girona el 2015 que es van recaptar
314-06021/11
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de multes a estrangers 
imposades a Girona el 2016 que s’han recaptat
314-06022/11
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de multes a estrangers 
imposades a la província de Girona el 2015 que es van recaptar
314-06023/11
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de multes a estrangers 
imposades a la província de Girona el 2016 que s’han recaptat
314-06024/11
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de multes a estrangers 
imposades a Tarragona el 2015 que es van recaptar
314-06025/11
Resposta del Govern 29
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de multes a estrangers 
imposades a Tarragona el 2016 que s’han recaptat
314-06026/11
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de multes a estrangers 
imposades a la província de Tarragona el 2015 que es van recaptar
314-06027/11
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de multes a estrangers 
imposades a la província de Tarragona el 2016 que s’han recaptat
314-06028/11
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les multes a estrangers 
recaptades a Barcelona el 2015
314-06029/11
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les multes a estrangers 
recaptades a Barcelona el 2016
314-06030/11
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les multes a estrangers 
recaptades a la província de Barcelona el 2015
314-06031/11
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les multes a estrangers 
recaptades a la província de Barcelona el 2016
314-06032/11
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les multes a estrangers 
recaptades a Girona el 2015
314-06033/11
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les multes a estrangers 
recaptades a Girona el 2016
314-06034/11
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les multes a estrangers 
recaptades a la província de Girona el 2015
314-06035/11
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les multes a estrangers 
recaptades a la província de Girona el 2016
314-06036/11
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les multes a estrangers 
recaptades a Tarragona el 2015
314-06037/11
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les multes a estrangers 
recaptades a Tarragona el 2016
314-06038/11
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les multes a estrangers 
recaptades a la província de Tarragona el 2015
314-06039/11
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les multes a estrangers 
recaptades a la província de Tarragona el 2016
314-06040/11
Resposta del Govern 32
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies i querelles 
presentades per agressió sexual a menors el 2015
314-06093/11
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies i querelles 
presentades per agressió sexual a menors el 2016
314-06094/11
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies i querelles 
presentades per abús sexual a menors el 2015
314-06095/11
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies i querelles 
presentades per abús sexual a menors el 2016
314-06096/11
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies i querelles 
presentades per assetjament sexual a menors el 2015
314-06097/11
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies i querelles 
presentades per assetjament sexual a menors el 2016
314-06098/11
Resposta del Govern 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies i querelles 
presentades per agressió sexual a menors el 2015 que han finalitzat amb sentència 
absolutòria o condemnatòria o que estan en tràmit
314-06099/11
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies i quere·
lles presentades per abús sexual a menors el 2015 que han finalitzat amb sentència 
absolutòria o condemnatòria o que estan en tràmit
314-06100/11
Resposta del Govern 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies i querelles 
presentades per assetjament sexual a menors el 2015 que han finalitzat amb sen·
tència absolutòria o condemnatòria o que estan en tràmit
314-06101/11
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies i quere·
lles presentades per agressió sexual a menors el 2015 en què s’ha ordenat presó 
preventiva
314-06102/11
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies i quere·
lles presentades per agressió sexual a menors el 2016 en què s’ha ordenat presó 
preventiva
314-06103/11
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies i querelles 
presentades per abús sexual a menors el 2015 en què s’ha ordenat presó preventiva
314-06104/11
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies i querelles 
presentades per abús sexual a menors el 2016 en què s’ha ordenat presó preventiva
314-06105/11
Resposta del Govern 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avançament de l’edat de jubilació 
dels mossos d’esquadra mitjançant coeficients reductors
314-06146/11
Resposta del Govern 40
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els treballadors interins en l’àmbit 
de la justícia
314-06185/11
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les polítiques de planificació i acom·
panyament per als interns de centres penitenciaris que tenen alguna discapacitat i 
participen en el Programa Accepta
314-06419/11
Resposta del Govern 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació entre les polítiques 
d’acompanyament i el suport de les entitats externes per als interns amb discapa·
citat quan surten del centre penitenciari
314-06420/11
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos específics i adaptats 
per als interns que participen en el Programa Accepta per a quan surten del centre 
penitenciari
314-06421/11
Resposta del Govern 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’algun pla específic 
per a incentivar la reinserció dels interns amb alguna discapacitat i evitar que tornin 
a entrar al centre penitenciari
314-06422/11
Resposta del Govern 44

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

1.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata·
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les audiències 
dels mitjans de comunicació públics
322-00087/11
Substanciació 46

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata·
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’atorgament 
del Premi Nacional de Televisió al Club Super3
322-00088/11
Substanciació 46

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca·
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’estat de 
redacció de la proposta del contracte programa
322-00089/11
Substanciació 47

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata·
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les mesures 
per al compliment del criteri setè de la Declaració de principis de la professió pe·
riodística a Catalunya
322-00090/11
Substanciació 47

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el desenvolupament 
del Pla de confluència d’informatius de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya
322-00091/11
Substanciació 47

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el calendari de tre·
ball amb relació als convenis específics de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya
322-00092/11
Substanciació 47

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata·
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les darreres 
dades d’audiència dels canals de la Corporació
322-00093/11
Substanciació 48
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata·
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el contracte 
programa de la Corporació
322-00094/11
Substanciació 48

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la paritat en els programes
323-00063/11
Substanciació 48

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els programes
323-00064/11
Substanciació 48

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre 
els programes
323-00065/11
Substanciació 48

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els motius i els objectius de la nova estructura de Televisió de Catalunya
323-00066/11
Substanciació 49

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la recuperació del lideratge d’audiència de TV3
323-00067/11
Substanciació 49

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre les 
estratègies i els projectes previstos per als mitjans digitals de la Corporació
323-00068/11
Substanciació 49

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre la 
situació, els continguts i les perspectives de l’emissora Catalunya Música
323-00069/11
Substanciació 49

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió so·
bre els criteris per a recuperar antics professionals i col·laboradors de Televisió de 
Catalunya que participen en un nou programa d’entrevistes en profunditat
323-00070/11
Substanciació 49

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre el pla d’igualtat
323-00071/11
Substanciació 50

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els darrers nomenaments de càrrecs
323-00072/11
Substanciació 50

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre els darrers nomenaments de càrrecs directius
323-00073/11
Substanciació 50

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre l’ús 
de les xarxes socials als mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
323-00074/11
Substanciació 50

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la veracitat de les informacions i les opinions expressades amb relació a la 
informació a Televisió de Catalunya
323-00075/11
Substanciació 50
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1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre els criteris per a fixar el contingut de les 
preguntes que es fan a l’audiència
325-00032/11
Resposta del president del Consell de Govern 51

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el responsable d’autoritzar o validar les 
preguntes que es fan a l’audiència
325-00033/11
Resposta del president del Consell de Govern 52

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el responsable d’autoritzar o validar les 
preguntes que es fan a l’audiència des del programa Catalunya vespre, de Catalu·
nya Ràdio
325-00034/11
Resposta del president del Consell de Govern 52

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el control des de la direcció de Catalunya 
Ràdio del contingut de les preguntes que es fan a l’audiència
325-00035/11
Resposta del president del Consell de Govern 53

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre el control des de la direcció de la Corpo·
ració del contingut de les preguntes que es fan a l’audiència
325-00036/11
Resposta del president del Consell de Govern 53

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’adequació al llibre d’estil dels mitjans de 
la Corporació de la pregunta que el programa Catalunya vespre va fer a l’audiència 
el 3 d’octubre de 2016
325-00037/11
Resposta del president del Consell de Govern 53

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre per escrit sobre la neutralitat política de la pregunta que 
el programa Catalunya vespre va fer a l’audiència el 3 d’octubre de 2016
325-00038/11
Resposta del president del Consell de Govern 53

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a 
millorar la situació dels menors addictes a la cola
311-00449/11
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions de segui·
ment i control dels menors addictes a la cola
311-00450/11
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a 
evitar que els menors addictes a la cola fugin dels centres tutelars
311-00451/11
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per les quals 
les actuacions per a evitar que els menors addictes a la cola fugin dels centres tu·
telars no han funcionat
311-00452/11
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s 55
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la comissió de delictes 
per part de menors tutelats
311-00453/11
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la comissió de delictes 
per part de menors no tutelats
311-00454/11
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la posada en marxa 
d’un centre pilot per a atendre els menors addictes a la cola
311-00455/11
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la posada en marxa de 
programes d’acompanyament per a la integració social dels menors addictes a la cola
311-00456/11
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la Taula Nacional de 
la Infància de Catalunya
311-00465/11
Anunci: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els membres de la Taula 
Nacional de la Infància de Catalunya
311-00466/11
Anunci: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els informes emesos 
per la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
311-00467/11
Anunci: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les conclusions i les 
propostes presentades per la Taula de la Infància de Catalunya
311-00468/11
Anunci: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions de la Taula 
Nacional de la Infància de Catalunya i la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
311-00469/11
Anunci: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els treballs de la Co·
missió Tècnica de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
311-00470/11
Anunci: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les taules territorials 
d’infància
311-00471/11
Anunci: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les taules locals d’in·
fància
311-00472/11
Anunci: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals 
l’Agència Catalana de l’Aigua no ha respost al requeriment judicial dels familiars de 
les víctimes de les inundacions d’Agramunt (Urgell)
311-00473/11
Anunci: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals 
l’Agència Catalana de l’Aigua no ha respost sobre les dades de previsió d’inundaci·
ons a l’Urgell per al 2 i el 3 de novembre de 2015
311-00474/11
Anunci: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC 62
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals 
l’Agència Catalana de l’Aigua no ha respost sobre si la zona d’Agramunt (Urgell) està 
catalogada com a zona de risc d’inundacions
311-00475/11
Anunci: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals 
l’Agència Catalana de l’Aigua no ha respost sobre l’existència d’algun expedient 
o requeriment relatiu a la Residència Ribera del Sió, d’Agramunt (Urgell), per risc 
d’inundacions
311-00476/11
Anunci: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la resposta de l’Alt 
Comissionat de l’ONU per als Drets Humans a la carta del director general d’Afers 
Multilaterals i Europeus
311-00477/11
Anunci: Susana Beltrán García, del GP C’s 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la resposta del respon·
sable de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans per a Amèrica, Europa i 
Àsia Central a la carta del director general d’Afers Multilaterals i Europeus
311-00478/11
Anunci: Susana Beltrán García, del GP C’s 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la resposta del Comis·
sionat per als Drets Humans del Consell d’Europa a la carta del director general 
d’Afers Multilaterals i Europeus
311-00479/11
Anunci: Susana Beltrán García, del GP C’s 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la modernització del 
vestuari dels Mossos d’Esquadra
311-00480/11
Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la modernització i la 
renovació dels materials i els accessoris dels Mossos d’Esquadra
311-00481/11
Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la dotació pressu·
postària per a la modernització i la renovació del vestuari dels Mossos d’Esquadra
311-00482/11
Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la dotació pressupos·
tària per a la modernització i la renovació dels materials i els accessoris dels Mos·
sos d’Esquadra
311-00483/11
Anunci: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el reial decret relatiu 
al traspàs dels trens i els maquinistes que operen sota la tutela de la Generalitat
311-00484/11
Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el servei de trens entre 
Lleida i la Pobla de Segur
311-00485/11
Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les unitats de cures 
pal·liatives pediàtriques
311-00486/11
Anunci: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la creació d’unitats de 
cures pal·liatives pediàtriques els propers cinc anys
311-00487/11
Anunci: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 67
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les places disponibles 
a les unitats de cures pal·liatives pediàtriques
311-00488/11
Anunci: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la comissió de delictes 
per part de menors no tutelats
311-00489/11
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a 
millorar la situació dels menors addictes a la cola
311-00490/11
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s 69

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions de segui·
ment i control dels menors addictes a la cola
311-00491/11
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s 69

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a 
evitar que els menors addictes a la cola fugin dels centres tutelars
311-00492/11
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a 
millorar la situació dels menors addictes a la cola
311-00493/11
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a 
evitar que els menors addictes a la cola fugin dels centres tutelars
311-00494/11
Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s 71

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds d’ajuts 
per al foment del cessament anticipat de l’activitat agrària del 2010 que s’adequa·
ven a les bases
314-06964/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les resolucions favorables de la con·
vocatòria d’ajuts per al foment del cessament anticipat de l’activitat agrària del 2010
314-06965/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris d’atribució utilitzats en 
la convocatòria d’ajuts per al foment del cessament anticipat de l’activitat agrària 
del 2010
314-06966/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de renovació del ves·
tuari dels Mossos d’Esquadra
314-06967/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de renovació dels ma·
terials i els accessoris dels Mossos d’Esquadra
314-06968/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un estudi pressupos·
tari de la modernització i la renovació del vestuari dels Mossos d’Esquadra
314-06969/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un estudi pressupos·
tari de la modernització i la renovació dels materials i els accessoris dels Mossos 
d’Esquadra
314-06970/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 74
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un estudi per a mi·
llorar el vestuari dels Mossos d’Esquadra
314-06971/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de la partida pressupos·
tària per a la modernització global del vestuari i els materials dels Mossos d’Esquadra
314-06972/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu i l’ús del Centre d’Acolli·
ment de Menors Nostra Senyora de la Misericòrdia, de Girona
314-06973/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús del Centre d’Acolliment de Me·
nors Nostra Senyora de la Misericòrdia, de Girona, per una empresa privada
314-06974/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els avantatges de l’ampliació de 
places i de la gestió externa del Centre d’Acolliment de Menors Nostra Senyora de la 
Misericòrdia, de Girona
314-06975/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adaptació del Centre d’Acolliment de 
Menors Nostra Senyora de la Misericòrdia, de Girona, al nou model d’acolliment que 
impulsa la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
314-06976/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la massificació del Centre d’Aco·
lliment de Menors Nostra Senyora de la Misericòrdia, de Girona
314-06977/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adequació de la massificació del 
Centre d’Acolliment de Menors Nostra Senyora de la Misericòrdia, de Girona, a les 
recomanacions del Síndic de Greuges
314-06978/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possible estigmatització dels 
infants i els adolescents del Centre d’Acolliment de Menors Nostra Senyora de la 
Misericòrdia, de Girona
314-06979/11
Formulació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació dels recursos obtin·
guts de les sancions de trànsit del Servei Català de Trànsit el 2012
314-06980/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació de les transferències 
del Servei Català de Trànsit a la Generalitat el 2012
314-06981/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de clíniques públiques 
del dolor a Lleida
314-06982/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de clíniques públiques 
del dolor
314-06983/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de clíniques públiques 
del dolor per territoris
314-06984/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 81
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera per a una pri·
mera visita a la clínica del dolor a Lleida
314-06985/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera per a una sego·
na visita a la clínica del dolor a Lleida i el temps d’espera per a una primera visita 
a la resta d’hospitals públics
314-06986/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals que 
atenen a les unitats de les clíniques del dolor dels hospitals de Lleida
314-06987/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals que 
atenen a les unitats de les clíniques del dolor dels hospitals
314-06988/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reclamacions per la 
llista d’espera per a ser atès a les clíniques del dolor a Lleida
314-06989/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reclamacions per la 
llista d’espera per a ser atès a les clíniques del dolor
314-06990/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans previstos per a millorar 
l’atenció als pacients amb dolor greu o invalidant a Lleida
314-06991/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans previstos per a millorar 
l’atenció als pacients amb dolor greu o invalidant
314-06992/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de baixes temporals 
cobertes per mitjà del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya els darrers cinc anys
314-06993/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada mitjana de les contrac·
tacions de les baixes temporals cobertes per mitjà del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya els darrers cinc anys
314-06994/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que cerquen perso·
nal per a cobrir baixes temporals per mitjà del Servei Públic d’Ocupació de Cata·
lunya el darrer any
314-06995/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors autònoms 
que han recorregut al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a cobrir baixes 
temporals els darrers cinc anys
314-06996/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada mitjana de les contrac·
tacions de les baixes temporals sol·licitades per treballadors autònoms
314-06997/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres tecnològics 
que formen part del Centre Tecnològic de Catalunya
314-06998/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 86
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adscripció al Centre Tecnològic 
de Catalunya de centres tecnològics de fora de Catalunya
314-06999/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’adscriure centres tec·
nològics de fora de Catalunya al Centre Tecnològic de Catalunya
314-07000/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres tecnològics 
que no formen part del Centre Tecnològic de Catalunya
314-07001/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu principal del Centre Tec·
nològic de Catalunya
314-07002/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos del Centre Tecnològic 
de Catalunya i els ingressos públics dels centres que no en formen part
314-07003/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de creació del Centre Tec·
nològic de Catalunya
314-07004/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment dels llocs de treball 
en el moment de la fusió de centres tecnològics que va crear el Centre Tecnològic 
de Catalunya
314-07005/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors del Cen·
tre Tecnològic de Catalunya
314-07006/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits exigits als centres tec·
nològics per a formar part del Centre Tecnològic de Catalunya
314-07007/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cases d’infants
314-07008/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària anual que 
rep cada casa d’infants
314-07009/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de les cases 
d’infants
314-07010/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places ocupades i 
lliures de les cases d’infants
314-07011/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cases d’infants ges·
tionades per entitats privades
314-07012/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que gestionen les ca·
ses d’infants
314-07013/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 92
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres residencials 
d’acció educativa
314-07014/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària que rep 
cada centre residencial d’acció educativa
314-07015/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que gestionen els cen·
tres residencials d’acció educativa
314-07016/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats privades, públiques i 
concertades que gestionen els centres residencials d’acció educativa
314-07017/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places que ofereix 
cada centre residencial d’acció educativa
314-07018/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places ocupades dels 
centres residencials d’acció educativa
314-07019/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors de cada 
centre residencial d’acció educativa
314-07020/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes i el sou mitjà dels 
treballadors dels centres residencials d’acció educativa
314-07021/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’unitats de cures pal·
liatives pediàtriques
314-07022/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de crear unitats de cu·
res pal·liatives els pròxims cinc anys
314-07023/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants i adolescents 
que atenen les unitats de cures pal·liatives
314-07024/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants que atenen les 
unitats de cures pal·liatives
314-07025/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les patologies que atenen les uni·
tats de cures pal·liatives
314-07026/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat de les unitats de cu·
res pal·liatives
314-07027/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els infants que no poden accedir 
a les unitats de cures pal·liatives pediàtriques per manca de places
314-07028/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 98
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la principal causa de mortalitat 
infantil els darrers cinc anys
314-07029/11
Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els imports assignats a la Genera·
litat del Programa operatiu d’ocupació juvenil del Fons social europeu per al Regne 
d’Espanya
314-07030/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les consignacions dels imports del 
programa operatiu assignats a la Generalitat per la Unitat Administradora del Fons 
Social Europeu
314-07031/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les convocatòries vinculades al 
Programa operatiu de la garantia juvenil
314-07032/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’execució de cada acció 
vinculada al Programa operatiu per a Espanya de la iniciativa juvenil del Fons so·
cial europeu
314-07033/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell de pagament i de justifi·
cació de cada acció vinculada al Programa operatiu per a Espanya de la iniciativa 
juvenil del Fons social europeu
314-07034/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el risc de descompromís per la re·
gla n+2 del Fons social europeu per als exercicis 2014 i 2015
314-07035/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de les accions i els 
programes posats en marxa en el marc de la garantia juvenil
314-07036/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la taxa de cobertura dels progra·
mes de garantia juvenil
314-07037/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de joves en situa·
ció positiva sis mesos després d’haver participat en el Programa de garantia juvenil
314-07038/11
Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions del Programa de 
treball i formació del 2012
314-07039/11
Formulació: Joan García González, del GP C’s 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a la definició dels 
beneficiaris de les subvencions del Programa de treball i formació del 2012
314-07040/11
Formulació: Joan García González, del GP C’s 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions del Programa de 
treball i formació del 2013
314-07041/11
Formulació: Joan García González, del GP C’s 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a la definició dels 
beneficiaris de les subvencions del Programa de treball i formació del 2013
314-07042/11
Formulació: Joan García González, del GP C’s 103
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions del Programa de 
treball i formació del 2014
314-07043/11
Formulació: Joan García González, del GP C’s 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a la definició dels 
beneficiaris de les subvencions del Programa de treball i formació del 2014
314-07044/11
Formulació: Joan García González, del GP C’s 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions del Programa de 
treball i formació del 2015
314-07045/11
Formulació: Joan García González, del GP C’s 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a la definició dels 
beneficiaris de les subvencions del Programa de treball i formació del 2015
314-07046/11
Formulació: Joan García González, del GP C’s 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a la definició dels 
beneficiaris de les subvencions del Programa de treball i formació del 2015
314-07047/11
Formulació: Joan García González, del GP C’s 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació per a ampliar el termini 
de sol·licitud de les subvencions del programa Forma i Insereix del 2016
314-07048/11
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de l’ampliació del termini 
de sol·licitud de les subvencions del programa Forma i Insereix del 2016
314-07049/11
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’entitats o persones 
que han sol·licitat alguna subvenció del programa Forma i Insereix del 2016 abans 
de l’ampliació del termini
314-07050/11
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’entitats o persones 
que han sol·licitat alguna subvenció del programa Forma i Insereix del 2016 després 
de l’ampliació del termini
314-07051/11
Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar la trans·
ferència al Consorci per a la Normalització Lingüística als pressupostos del 2017
314-07052/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de negociació amb els 
representants sindicals del Consorci per a la Normalització Lingüística
314-07053/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els nombre d’alts càrrecs i càrrecs 
directius del Consorci per a la Normalització Lingüística
314-07054/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pla director per al Consorci per 
a la Normalització Lingüística
314-07055/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions i el calendari per a mi·
llorar el Consorci per a la Normalització Lingüística
314-07056/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 109
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data i els centres de salut en 
què es posaran en funcionament les unitats d’expertesa en síndromes de sensibi·
lització central
314-07057/11
Formulació: Albano Dante Fachin Pozzi, juntament amb un altre diputat del GP CSP 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que es dediquen al 
compliment dels criteris d’idoneïtat de les unitats d’expertesa en síndromes de sen·
sibilització central de l’Hospital de la Vall d’Hebron i de l’Hospital Clínic
314-07058/11
Formulació: Albano Dante Fachin Pozzi, juntament amb un altre diputat del GP CSP 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de posada en funcionament 
de les unitats d’expertesa en síndromes de sensibilització central de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau i l’Hospital del Mar, de Barcelona
314-07059/11
Formulació: Albano Dante Fachin Pozzi, juntament amb un altre diputat del GP CSP 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els metges que coordinaran les 
unitats d’expertesa en síndromes de sensibilització central
314-07060/11
Formulació: Albano Dante Fachin Pozzi, juntament amb un altre diputat del GP CSP 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes de formació en sín·
dromes de sensibilització central per als professionals de la salut
314-07061/11
Formulació: Albano Dante Fachin Pozzi, juntament amb un altre diputat del GP CSP 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta que es dóna a les per·
sones amb síndromes de sensibilització central que viuen en zones que no tenen 
unitats d’expertesa
314-07062/11
Formulació: Albano Dante Fachin Pozzi, juntament amb un altre diputat del GP CSP 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes o els estudis relatius 
a algun document d’identificació fets per l’Institut d’Estudis de l’Autogovern
314-07063/11
Formulació: Andrea Levy Soler, del GP PPC 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions d’una hipotètica targeta 
de serveis desenvolupada per l’Institut d’Estudis de l’Autogovern
314-07064/11
Formulació: Andrea Levy Soler, del GP PPC 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat d’una targeta de ser·
veis o d’un document d’identificació
314-07065/11
Formulació: Andrea Levy Soler, del GP PPC 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels treballs de desenvo·
lupament de la targeta de serveis o document d’identificació que potser està fent 
l’Institut d’Estudis de l’Autogovern
314-07066/11
Formulació: Andrea Levy Soler, del GP PPC 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la posada en funciona·
ment de la targeta de serveis o document d’identificació que potser està fent l’Ins·
titut d’Estudis de l’Autogovern
314-07067/11
Formulació: Andrea Levy Soler, del GP PPC 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes o els contractes 
amb alguna empresa perquè desenvolupi una targeta de serveis o un document 
d’identificació
314-07068/11
Formulació: Andrea Levy Soler, del GP PPC 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el detall del cost del desenvolupa·
ment d’una targeta de serveis o un document d’identificació
314-07069/11
Formulació: Andrea Levy Soler, del GP PPC 116
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els beneficis d’una targeta de ser·
veis o un document d’identificació amb relació al seu cost
314-07070/11
Formulació: Andrea Levy Soler, del GP PPC 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resolució i la publicació definitiva 
de la declaració del Convent del Roser, de Lleida, com a bé cultural d’interès nacional
314-07071/11
Formulació: Mireia Boya e Busquet, del GP CUP-CC 117
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de 
l’empresa Nylstar, de Blanes (Selva)
314-05595/11

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41278 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de  tramitació 
314-05595/11, conjuntament amb la número de tramitació 314-05596/11, 314-
05597/11, 314-05598/11 i 314-05599/11.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Us faig avinent que el Departament va tenir coneixement de la situació de difi-
cultat que tenia l’empresa NYLSTAR, a través de la Direcció General de Relacions 
Laborals i Qualitat en el Treball, en data 1 de març, i conjuntament amb la Direc-
ció dels Serveis Territorials, es va portar a terme una entrevista a Girona amb el 
comitè d’empresa i el dia 17 del mateix mes amb la direcció. Durant el mes d’abril 
es van dur a terme reunions amb la direcció de NYLSTAR, el Departament d’Em-
presa i Coneixement i el Departament de Treball, Afers socials i Famílies, les quals 
es van repetir el mes de maig. El passat 21 de juliol, el Secretari General del nostre 
departament també va mantenir una intervenció directa amb el comitè d’empresa.

La mesura de regulació d’ocupació proposada per l’empresa era l’acomiadament 
col·lectiu de 155 treballadors per causes econòmiques, organitzatives i de producció. 
Durant la negociació d’aquest ERO es varen celebrar un total de 9 reunions, les qua-
tre primeres a la seu de l’empresa i les cinc restants a la de la Generalitat de Cata-
lunya a Girona, amb l’assistència de la Inspecció de Treball, organisme que ha estat 
clau per acostar les parts i aconseguir l’acord final.

El 2 d’agost els representants de l’empresa i els dels treballadors varen arribar a un 
acord que suposava substituir la mesura d’acomiadament col·lectiu per la de suspensió 
de 187 contractes de treball durant el període comprès entre el 15 d’agost i el 31 de 
desembre de 2016, amb uns clàusules específiques per al cas que no fos possible reini-
ciar l’activitat productiva el 31/10/2016 (concurs de creditors); a més es va pactar tam-
bé l’extinció voluntària dels contractes de treball sotmesa a les condicions pactades i 
la constitució d’una comissió per al seguiment i vigilància del compliment d’aquest 
acord i la seva execució.

En les reunions preceptives dutes pels Serveis Territorials del Departament res-
pecte a l’expedient de regulació d’ocupació d’extinció, presentat per l’empresa, el 
Departament ha intervingut en clau de mediació, amb l’efecte d’acostar a les parts, 
davant de la voluntat majoritària d’ambdues d’acordar el canvi en la tipologia de 
l’expedient d’extinció a suspensió, amb una data pactada a 31 d’octubre de 2016, la 
qual es configura com a final respecte a la situació de l’expedient, passant a partir 
d’aquesta al procediment concursal.
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Vull fer notar, també, que a finals d’agost una servidora i el Secretaria General 
del Departament ens vam personar presencialment a una reunió amb el comitè i 
l’administració local a Blanes per a conèixer de primera mà les oportunitats i difi-
cultats d’aquest cas.

En aquest període interí el Departament ha mantingut diverses reunions i con-
tactes tant amb el comitè d’empresa com amb la direcció, amb l’objectiu de fer el 
seguiment dels acords pactats, i poder incidir tant com sigui possible en tenir infor-
mació sobre l’estat del propietari de les fonts de finançament manifestades, les quals 
puguin donar compliment al seguiment de l’activitat.

En paral·lel, s’estan estudiant mesures tant per part del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya (SOC), com des d’altres recursos financers externs que puguin donar suport 
la situació de les persones treballadores. Actualment, consta al Departament, que el 
propietari ha començat processos varis a l’expedient i a l’alta de subministraments, 
cosa que podria fer possible la represa de l’activitat productiva.

La Inspecció de Treball, per la seva banda, està fent seguiment de l’expedient, tal 
com es va pactar en l’acord final. Així, el dia 10 d’octubre hi va haver una reunió en 
la qual la direcció de l’empresa ha aportat més documentació i la voluntat d’iniciar 
el procés productiu amb major volum del que inicialment es va publicar. En aquest 
sentit es seguirà l’expedient, tant pel que fa al seguiment com a la materialització 
dels volums manifestats per l’empresa per iniciar l’activitat.

Per últim, des de la Secretaria del Departament, s’han ofert totes les eines que 
disposa el Govern de la Generalitat per acompanyar treballadors i empresari i ajudar 
en l’elaboració del projecte viable i per trobar finançament amb la mateixa direcció 
actual o amb altres en cas d’arribar a concurs.

Barcelona, 7 de novembre de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

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

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41278 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05595/11.

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

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41278 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05595/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions  
fetes amb la direcció de l’empresa Nylstar, de Blanes (Selva)
314-05598/11

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41278 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05595/11.

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

Proponent: Pol Gibert Horcas, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41278 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05595/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes  
de la delegació de funcions del director de l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya
314-05613/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40775 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05613/11 a 
 314-05615/11, atès que fan referència a un mateix assumpte i, per consegüent, a in-
formacions estretament relacionades, fet que és objectivament constatable.

Segons la Resolució GAH/1139/2016, de 2 de maig, la Comissió Tècnica de l’Es-
cola d’Administració Pública de Catalunya està presidida pel director de l’EAPC o 
la persona en qui delegui. Per resolució de 9 de maig de 2016, el director de l’EAPC 
va delegar la presidència d’aquesta Comissió a la senyora Eulàlia Pla Riu, cap de 
l’Àrea de Processos de Selecció de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, 
per garantir el correcte funcionament de la Comissió i amb la finalitat de donar fle-
xibilitat a la seva composició i que les seves reunions es puguin realitzar amb agi-
litat i eficiència.

En la Resolució GRI/2734/2015, de 20 de novembre, s’aproven les bases per a 
la concessió de subvencions a treballs de recerca sobre l’Administració Pública, i 
s’aprova la convocatòria per a l’any 2015 (DOGC núm. 7009 d’1 de desembre de 
2015). Si bé és una convocatòria aprovada i publicada a l’exercici 2015, estén el seu 
procediment d’adjudicació a l’exercici 2016 i la seva execució a l’exercici 2017.

Barcelona, 7 de novembre de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques 

i Habitatge
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús de la 
facultat de delegació de funcions per part del director de l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya
314-05614/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40775 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05613/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació del 
procediment per a concedir subvencions a treballs de recerca sobre 
l’Administració pública que va convocar l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya el 2015
314-05615/11

Proponent: Joan García González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40775 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05613/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els càrrecs  
directius del sector públic amb un sou més elevat que el de conseller
314-05616/11

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40776 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05616/11 us in-
formo del següent:

La relació de les retribucions del personal directiu de les entitats del sector pú-
blic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya es troba publicada a la pàgina 
web corresponent dins del Portal de Transparència de la Generalitat (http://transpa-
rencia.gencat.cat).

En aquests moments les retribucions fixes es regeixen per la llei 2/2014, però els 
contractes subscrits amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta norma es regei-
xen a més per les disposicions de l’Acord de Govern de 6 de setembre de 2011. Per 
aquest motiu no s’està incomplint la llei.

Barcelona, 7 de novembre de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques 

i Habitatge

http://transparencia.gencat.cat
http://transparencia.gencat.cat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els càrrecs del 
Govern i directius del sector públic als quals s’ha incrementat  
el sou durant aquesta legislatura
314-05617/11

Proponent: Alícia Romero Llano, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40777 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05617/11 us in-
formo del següent:

Entre els anys 2015 i 2016 l’augment màxim de les retribucions dels directius de 
la Generalitat ha estat d’un 1%, a l’igual que les dels treballadors/es de la Generalitat.

Les dades per a la comparació de retribucions entre un any i altre provenen dels 
documents següents:

– Retribucions anuals per a l’any 2015 dels alts càrrecs i directius de les entitats 
del sector públic (document publicat al Portal de Transparència)

– Llista dels màxims responsables executius de les entitats del sector públic i 
retribucions previstes per a l’any 2016 (actualització a 2 de setembre de 2016) ela-
borada per la Secretaria d’Administració i Funció Pública i publicada al Portal de 
Transparència.

Barcelona, 7 de novembre de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques 

i Habitatge

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris  
del concurs d’adjudicació del centre de promoció del patrimoni 
cultural català del Palau Moja
314-05785/11

Proponent: Gemma Lienas Massot, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41414 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05785/11 us in-
formo del següent:

D’acord amb l’annex III dels plecs de clàusules administratives particulars que 
van regir la licitació del contracte administratiu especial per al disseny, la resolució 
formal i l’ambientació de l’Espai Patrimoni, així com la seva explotació i gestió inte-
gral de l’espai ubicat al Palau Moja (exp. ACPC-CT-14.04), els criteris d’adjudicació 
(amb una puntuació màxima de 100 punts), van ser els següents:

1. Criteris de valoració automàtica: 40 punts:
El cànon variable ofertat tindrà una valoració màxima de 40 punts. El mínim cà-

non a proposar per part del concessionari serà el 15 % sobre el total de las vendes. 
La valoració es farà d’acord amb els següents termes:

Cànon variable proposat Punts

15% 30 punts
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A partir d’un valor superior al 15%, la puntuació serà proporcional en funció del in-
crement proposat sobre el cànon base (15%) i els 30 punts que se li adjudiquen. En 
qualsevol cas, la puntuació màxima, serà de 40 punts.

2. Criteris subjectes a un judici de valor: 60 punts:
– Sostenibilitat del projecte: Ebitda, VAN, TIR i projecte d’inversió, tant pel que fa a 

infraestructures como en màrqueting: fins a 10 punts.

– Proposta del model de negoci: fins a 15 punts:
• Un Business Plan amb una projecció de 10 anys: 8 punts.

• Una descripció dels components de l’anàlisi econòmic financer que facin i de 
les hipòtesis que han realitzat per fer el càlcul: 7 punts.

– Proposta de continguts i Model de gestió de productes i serveis: fins a 35 punts:
• Proposta de denominació de l’espai i de millores al relat: 4 punts.

• Proposta global de disseny, d’organització de l’espai i d’ambientació: 6 punts. La 
proposta constarà com a mínim de:

◦ Proposta layout de distribució:
- Espai total.
- Espai dedicat a cada àrea de negoci i coherència amb la resta dels espais.
- Detall per a cada àmbit.
◦ Proposta d’equip de creatius i dissenyadors, amb la trajectòria i els treballs 

efectuats per a aquest equip.

• Estratègia comercial de cadascuna de les àrees de negoci i Pla específic de co-
mercialització de productes i serveis turístics vinculats als equipaments de l’ACdPC: 
6 punts.

• Pla de comunicació i de dinamització de l’Espai Patrimoni: 5 punts.

• Model de servei de cada àmbit: 4 punts
◦ Atenció al client.
◦ Elements de suport a la prestació del servei.
◦ Estructuració i prestació del servei.

• Un pla operatiu, que inclogui recursos humans i tècnics: 4 punts
◦ Organigrama.
◦ Funcions i responsabilitats.
◦ Perfils d’empleats/venedors.
◦ Organització interna.

• Pla d’aliances amb altres operadors: 4 punts
◦ De caire cultural.
◦ De caire comercial.
◦ De caire turístic.

• Quadre de comandament: 2 punts
Representatiu de l’evolució del negoci. Incorporarà les dades suficients per com-

partir amb l’ACdPC i valorar l’evolució de la part variable del contracte econòmic.

Barcelona, 7 de novembre de 2016
Santi Vila i Vicente, conseller de Cultura
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat d’obrir 
un expedient de consum per la manca de cartes i menús en català al 
centre de promoció del patrimoni cultural català del Palau Moja
314-05786/11

Proponent: Gemma Lienas Massot, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41415 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-05786/11 us in-
formo del següent:

La clàusula vint-i-tresena dels plecs de clàusules administratives particulars que 
van regir la licitació del contracte administratiu especial per al disseny, la resolució 
formal i l’ambientació de l’Espai Patrimoni, així com la seva explotació i gestió in-
tegral de l’espai ubicat al Palau Moja (exp. ACPC-CT-14.04), on es regula la llengua 
de treball en l’execució del contracte, estableix que:

«L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Ad-
ministració de la Generalitat derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contrac-
te. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han 
d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de 
comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions 
objecte del contracte, sens perjudici d’allò indicat en el Plec de prescripcions tèc-
niques: el personal que l’empresa adjudicatària tingui per atendre al públic ha de 
comprendre i parlar perfectament les dues llengües oficials a Catalunya, així com 
l’anglès i el francès.

Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar en l’execució 
del contracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es po-
drà donar atenció personal, almenys en català. A aquest efecte, el personal que, si 
escau, pugui relacionar-se amb el públic, ha de tenir un coneixement de la llengua 
suficient per desenvolupar les tasques d’atenció, informació i comunicació de mane-
ra fluida i adequada en llengua catalana. Tot això sense perjudici de l’establert al 
Plec de prescripcions tècniques sobre les llengües d’atenció als visitants: el personal 
que l’empresa adjudicatària tingui per atendre al públic ha de comprendre i parlar 
perfectament les dues llengües oficials a Catalunya, així com l’anglès i el francès.

En particular, l’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest 
contracte, almenys en català.

En tot cas, l’empresa contractista, i si escau, les empreses subcontractistes, 
queden subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolu-
pen.»

D’acord amb l’establert a l’esmentada clàusula que té caràcter contractual, l’em-
presa adjudicatària està complint amb les seves obligacions pel que fa a la llengua 
de treball en l’execució del contracte. (s’adjunten fotografies de les cartes i menús, 
veure Annex).

Barcelona, 7 de novembre de 2016
Santi Vila i Vicente, conseller de Cultura

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de multes 
a estrangers imposades a Barcelona el 2015 que es van recaptar
314-06013/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a les preguntes parlamentàries 314-06013/11 a 
314-06040/11, us trameto, en document annex, la informació facilitada pel Servei 
Català de Trànsit.

Barcelona, 2 de novembre de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix as-

sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, s’ha considerat 
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.

Quant a les multes (sancions fermes) a ciutadans estrangers, cal tenir en compte 
el següent: 

– Totes les respostes fan referència a multes (sancions fermes) a data de la con-
sulta (14 d’octubre) per infraccions comeses en cada un dels anys sol·licitats (2015 
i 2016).

– En totes les respostes i, atès que no es disposa de la nacionalitat dels infrac-
tors, s’han considerat els infractors que han informat un país de residència diferent 
d’Espanya (independentment de quin document hagin utilitzat per identificar-se).

D’acord amb les observacions anteriors, el nombre de multes (sancions fermes) 
imposades a ciutadans estrangers en els anys i en els llocs demanats que van ser re-
captades, així com l’import corresponent, és el següent:

Lloc

2015 2016

Nombre multes 
(sancions fermes) 

Import 
(€)

Nombre multes  
(sancions fermes)

Import 
(€)

Barcelona (ciutat) 204 23.040 195 23.400

Barcelona (província) 4.934 420.198 3.098 296.150

Lleida (ciutat) 74 · 72 ·

Lleida (província) 3.498 · 2.140 ·

Girona (ciutat) 142 9.220 66 5.420

Girona (província) 9.349 893.278 5.456 604.968

Tarragona (ciutat) 758 61.070 390 37.641

Tarragona (província) 8.528 657.944 4.216 385.531

Eugenia Doménech Moral, directora
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de multes 
a estrangers imposades a Barcelona el 2016 que s’han recaptat
314-06014/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06013/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de multes 
a estrangers imposades a la província de Barcelona el 2015 que es 
van recaptar
314-06015/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06013/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de multes 
a estrangers imposades a la província de Barcelona el 2016 que s’han 
recaptat
314-06016/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06013/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de multes 
a estrangers imposades a Lleida el 2015 que es van recaptar
314-06017/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06013/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de multes 
a estrangers imposades a Lleida el 2016 que s’han recaptat
314-06018/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06013/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de multes 
a estrangers imposades a la província de Lleida el 2015 que es van 
recaptar
314-06019/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06013/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de multes 
a estrangers imposades a la província de Lleida el 2016 que s’han 
recaptat
314-06020/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06013/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de multes 
a estrangers imposades a Girona el 2015 que es van recaptar
314-06021/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06013/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de multes 
a estrangers imposades a Girona el 2016 que s’han recaptat
314-06022/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06013/11.



BOPC 263
18 de novembre de 2016

1.25.15. Preguntes per escrit 29 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de multes 
a estrangers imposades a la província de Girona el 2015 que es van 
recaptar
314-06023/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06013/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de multes 
a estrangers imposades a la província de Girona el 2016 que s’han 
recaptat
314-06024/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06013/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de multes 
a estrangers imposades a Tarragona el 2015 que es van recaptar
314-06025/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06013/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de multes 
a estrangers imposades a Tarragona el 2016 que s’han recaptat
314-06026/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06013/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de multes 
a estrangers imposades a la província de Tarragona el 2015 que es 
van recaptar
314-06027/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06013/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de multes 
a estrangers imposades a la província de Tarragona el 2016 que s’han 
recaptat
314-06028/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06013/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import  
de les multes a estrangers recaptades a Barcelona el 2015
314-06029/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06013/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les 
multes a estrangers recaptades a Barcelona el 2016
314-06030/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06013/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les 
multes a estrangers recaptades a la província de Barcelona el 2015
314-06031/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06013/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les 
multes a estrangers recaptades a la província de Barcelona el 2016
314-06032/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06013/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import  
de les multes a estrangers recaptades a Girona el 2015
314-06033/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06013/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import  
de les multes a estrangers recaptades a Girona el 2016
314-06034/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06013/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les 
multes a estrangers recaptades a la província de Girona el 2015
314-06035/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06013/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les 
multes a estrangers recaptades a la província de Girona el 2016
314-06036/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06013/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import  
de les multes a estrangers recaptades a Tarragona el 2015
314-06037/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06013/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import  
de les multes a estrangers recaptades a Tarragona el 2016
314-06038/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06013/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les 
multes a estrangers recaptades a la província de Tarragona el 2015
314-06039/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06013/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les 
multes a estrangers recaptades a la província de Tarragona el 2016
314-06040/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06013/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies i querelles presentades per agressió sexual a menors  
el 2015
314-06093/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41293 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-06093/11 us in-
formo del següent:

Les persones víctimes de delictes poden interposar denúncia davant dels cossos 
policials, la fiscalia o bé davant l’òrgan judicial en funcions de guàrdia.

Per tant, el Govern, no disposa del número total de querelles interposades per 
aquesta causa.

Des del Departament de Justícia s’ofereix assessorament, acompanyament i aten-
ció especialitzada per a aquest col·lectiu, sense necessitat de denúncia prèvia i, tam-
bé, durant i desprès del procés penal. Durant l’any 2015 s’han atès 28 persones, víc-
times de delicte d’agressió sexual a menors.

Segons dades facilitades pel Departament d’Interior, el nombre de denúncies 
presentades per agressió sexual a menors a Catalunya l’any 2015 és el següent:

Província Tipus fet 2015

Barcelona Agressions sexuals 144

Girona Agressions sexuals 30

Lleida Agressions sexuals 8

Tarragona Agressions sexuals 24

Total   206

Data d’actualització: 03/10/2016.

Barcelona, 8 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies i querelles presentades per agressió sexual a menors  
el 2016
314-06094/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41294 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-06094/11 us in-
formo del següent:

Les persones víctimes de delictes poden interposar denúncia davant dels cossos 
policials, la fiscalia o bé davant l’òrgan judicial en funcions de guàrdia.

Per tant, el Govern, no disposa del número total de querelles interposades per 
aquesta causa.
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Des del Departament de Justícia s’ofereix assessorament, acompanyament i aten-
ció especialitzada per a aquest col·lectiu, sense necessitat de denúncia prèvia i, tam-
bé, durant i desprès del procés penal. De l’1 de gener al 30 de setembre de 2016 
s’han atès 17 persones, víctimes de delicte d’agressió sexual a menors.

Segons dades facilitades pel Departament d’Interior, el nombre de denúncies 
presentades per agressió sexual a menors a Catalunya, de l’1 de gener al 30 de se-
tembre de 2016, és el següent: 

Província Tipus fet 2016

Barcelona Agressions sexuals 134

Girona Agressions sexuals 23

Lleida Agressions sexuals 11

Tarragona Agressions sexuals 25

Total   193

Data d’actualització: 03/10/2016 

Barcelona, 8 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies i querelles presentades per abús sexual a menors el 2015
314-06095/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41295 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-06095/11 us in-
formo del següent:

Les persones víctimes de delictes poden interposar denúncia davant dels cossos 
policials, la fiscalia o bé davant l’òrgan judicial en funcions de guàrdia.

Per tant, el Govern, no disposa del número total de querelles interposades per 
aquesta causa.

Des del Departament de Justícia s’ofereix assessorament, acompanyament i aten-
ció especialitzada per a aquest col·lectiu, sense necessitat de denúncia prèvia i, també, 
durant i desprès del procés penal. Durant l’any 2015 s’han atès 44 persones, víctimes 
de delicte d’abús sexual a menors.

Segons dades facilitades pel Departament d’Interior, el nombre de denúncies 
presentades per abús sexual a menors a Catalunya l’any 2015 és el següent: 

Província Tipus fet 2015

Barcelona Abusos sexuals 279

Girona Abusos sexuals 39

Lleida Abusos sexuals 13

Tarragona Abusos sexuals 46

Total   377

Data d’actualització: 03/10/2016.

Barcelona, 8 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies i querelles presentades per abús sexual a menors el 2016
314-06096/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41296 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-06096/11 us in-
formo del següent:

Les persones víctimes de delictes poden interposar denúncia davant dels cossos 
policials, la fiscalia o bé davant l’òrgan judicial en funcions de guàrdia.

Per tant, el Govern, no disposa del número total de querelles interposades per 
aquesta causa.

Des del Departament de Justícia s’ofereix assessorament, acompanyament i aten-
ció especialitzada per a aquest col·lectiu, sense necessitat de denúncia prèvia i, tam-
bé, durant i desprès del procés penal. De l’1 de gener al 30 de setembre de 2016 
s’han atès 43 persones, víctimes de delicte d’abús sexual a menors.

Segons dades facilitades pel Departament d’Interior, el nombre de denúncies 
presentades per agressió sexual a menors a Catalunya de l’1 de gener al 30 de se-
tembre de 2016, és el següent:

Província Tipus fet 2016

Barcelona Abusos sexuals 319

Girona Abusos sexuals 46

Lleida Abusos sexuals 30

Tarragona Abusos sexuals 55

Total   450

Data d’actualització: 03/10/2016.

Barcelona, 8 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre  
de denúncies i querelles presentades per assetjament sexual  
a menors el 2015
314-06097/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41297 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-06097/11 us in-
formo del següent:

Les persones víctimes de delictes poden interposar denúncia davant dels cossos 
policials, la fiscalia o bé davant l’òrgan judicial en funcions de guàrdia.

Per tant, el Govern, no disposa del número total de querelles interposades per 
aquesta causa.
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Des del Departament de Justícia s’ofereix assessorament, acompanyament i aten-
ció especialitzada per a aquest col·lectiu, sense necessitat de denúncia prèvia i, tam-
bé, durant i desprès del procés penal. Durant l’any 2015 s’ha atès 1 persona, víctima 
de delicte d’assetjament sexual a menors.

Segons dades facilitades pel Departament d’Interior, el nombre de denúncies 
presentades per assetjament sexual a menors a Catalunya l’any 2015 és el següent: 

Província Tipus fet 2015

Barcelona Assetjament sexual 3

Girona Assetjament sexual 1

Lleida Assetjament sexual 1

Tarragona Assetjament sexual  

Total   5

Data d’actualització: 03/10/2016.

Barcelona, 8 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre  
de denúncies i querelles presentades per assetjament sexual  
a menors el 2016
314-06098/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41298 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-06098/11 us in-
formo del següent:

Les persones víctimes de delictes poden interposar denúncia davant dels cossos 
policials, la fiscalia o bé davant l’òrgan judicial en funcions de guàrdia.

Per tant, el Govern, no disposa del número total de querelles interposades per 
aquesta causa.

Des del Departament de Justícia s’ofereix assessorament, acompanyament i aten-
ció especialitzada per a aquest col·lectiu, sense necessitat de denúncia prèvia i, tam-
bé, durant i desprès del procés penal. De l’1 de gener a 30 de setembre de 2016, no hi 
ha hagut demanda d’atenció a cap víctima de delicte d’assetjament sexual a menors.

Segons dades facilitades pel Departament d’Interior, el nombre de denúncies 
presentades per assetjament sexual a menors a Catalunya, de l’1 de gener al 30 de 
setembre de 2016, és el següent: 

Província Tipus fet 2016

Barcelona Assetjament sexual 5

Girona Assetjament sexual 2

Lleida Assetjament sexual  

Tarragona Assetjament sexual 1

Total   8

Data d’actualització: 03/10/2016.

Barcelona, 8 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies i querelles presentades per agressió sexual a menors  
el 2015 que han finalitzat amb sentència absolutòria o condemnatòria 
o que estan en tràmit
314-06099/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41299 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-06099/11 us in-
formo del següent:

Les xifres de denúncies o querelles per agressió sexual a menors que han com-
portat sentències absolutòries, condemnatòries o encara estan en tràmit judicial, 
no us la podem facilitar des del Departament de Justícia. El control i seguiment de 
l’activitat judicial de tot l’estat espanyol la du a terme el Consejo General del Poder 
Judicial i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, com a representant del Con-
sejo General del Poder Judicial a Catalunya. Com a Govern, no disposem d’aquestes 
estadístiques judicials

Barcelona, 8 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies i querelles presentades per abús sexual a menors el 2015 
que han finalitzat amb sentència absolutòria o condemnatòria o que 
estan en tràmit
314-06100/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41300 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-06100/11 us in-
formo del següent:

Les xifres de denúncies o querelles per abús sexual a menors que han comportat 
sentències absolutòries, condemnatòries o encara estan en tràmit judicial, no us la 
podem facilitar des del Departament de Justícia. El control i seguiment de l’activitat 
judicial de tot l’estat espanyol la du a terme el Consejo General del Poder Judicial 
i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, com a representant del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial a Catalunya. Com a Govern, no disposem d’aquestes esta-
dístiques judicials

Barcelona, 8 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies i querelles presentades per assetjament sexual a menors 
el 2015 que han finalitzat amb sentència absolutòria o condemnatòria 
o que estan en tràmit
314-06101/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41301 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-06101/11 us in-
formo del següent:

Les xifres de denúncies o querelles per assetjament sexual a menors que han 
comportat sentències absolutòries, condemnatòries o encara estan en tràmit judicial, 
no us la podem facilitar des del Departament de Justícia. El control i seguiment de 
l’activitat judicial de tot l’estat espanyol la du a terme el Consejo General del Poder 
Judicial i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, com a representant del Con-
sejo General del Poder Judicial a Catalunya. Com a Govern, no disposem d’aquestes 
estadístiques judicials

Barcelona, 8 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies i querelles presentades per agressió sexual a menors  
el 2015 en què s’ha ordenat presó preventiva
314-06102/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41302 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

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

talunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tra-
mitació 314-06102/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-06103/11 a 
 314-06105/11.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan totes referència a un mateix 
assumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és 
objectivament constatable, s’ha considerat convenient de respondre-les de manera 
conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la in-
formació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

Les xifres de denúncies o querelles per agressió, abús o assetjament sexual a me-
nors que han comportat presó preventiva, no us la podem facilitar des del Departa-
ment de Justícia. El control i seguiment de l’activitat judicial de tot l’estat espanyol 
la du a terme el Consejo General del Poder Judicial i el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, com a representant del Consejo General del Poder Judicial a Catalu-
nya. Com a Govern, no disposem d’aquestes estadístiques judicials

Al respecte, des del Departament de Justícia, podem informar que l’any 2015, es 
van registrar: 20 altes de persones en situació de presó preventiva pels presumptes 
delictes d’abús o agressió sexual a menors de 16 anys i, de l’1 de gener fins al 30 de 
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setembre de 2016, s’han registrat 31 altes de persones en situació de presó preventi-
va pels presumptes delictes d’abús o agressió sexual a menors de 16 anys. No tenim 
constància, però, de la data en la qual es va interposar la denúncia o querella que va 
motivar l’ingrés preventiu a presó.

Barcelona, 8 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies i querelles presentades per agressió sexual a menors  
el 2016 en què s’ha ordenat presó preventiva
314-06103/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41302 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06102/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies i querelles presentades per abús sexual a menors  
el 2015 en què s’ha ordenat presó preventiva
314-06104/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41302 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06102/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
denúncies i querelles presentades per abús sexual a menors  
el 2016 en què s’ha ordenat presó preventiva
314-06105/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41302 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06102/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avançament de 
l’edat de jubilació dels mossos d’esquadra mitjançant coeficients 
reductors
314-06146/11

Proponent: Alberto Villagrasa Gil, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 41587 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-06146/11, us 
trameto, en document annex, la informació facilitada per la Direcció General de la 
Policia.

Barcelona, 2 de novembre de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
Una vegada conclosos els treballs a nivell intern, a mitjans de l’any 2015, el De-

partament d’Interior va acordar lliurar la informació necessària a la Direcció Gene-
ral d’Ordenació de la Seguretat Social, òrgan que depèn del Ministeri d’Ocupació i 
Seguretat Social, per iniciar els tràmits previstos en el RD 1689/2011, de 18 de no-
vembre, pel qual es regula el règim jurídic i el procediment general per establir coe-
ficients reductors i anticipar l’edat de jubilació en el sistema de la Seguretat Social. 

A la vista de la informació facilitada per la Subdirecció General de Recursos 
Humans de la Direcció General de la Policia, la Subdirecció General de Planifi-
cació i Anàlisi Econòmic i Financer de la Seguretat Social de la Secretaria d’Es-
tat de la Seguretat Social, a mitjan de 2016, va concloure els informes de caràcter 
tècnico-jurídic preceptius (estadístics i numèrics) per establir els coeficients re-
ductors i els recàrrecs en la cotització. 

En aplicació del procediment previst a l’article 11 del RD 1689/2011, de 18 de 
novembre, a més de l’informe esmentat al paràgraf anterior, l’Institut Nacional  
de Seguretat i Higiene en el Treball, amb la participació de la Comissió Nacional de  
Seguretat Social en el Treball, així com el Ministeri de Sanitat, Política Social 
i Igualtat, en funció de les competències respectives, han de portar a terme un 
estudi preceptiu en el qual s’han d’analitzar les característiques que indica l’ar-
ticle 2 del RD 1689/2011, i s’ha de pronunciar expressament sobre cada un dels 
aspectes següents: 

– Sinistralitat en el sector, amb distinció entre índex d’accidents de treball i índex 
de malalties professionals.

– Morbiditat i mortalitat per malaltia i la seva relació directa amb el treball, i la 
incapacitat permanent derivada de malaltia en els termes que indica l’article 115.2.e) 
de la Llei General de la Seguretat Social, que es produeixin en un grau superior a 
la mitjana.

– Condicions de treball, en les quals s’ha de tenir en compte a aquests efectes la 
perillositat, insanitat i toxicitat, els torns, el treball nocturn i el sotmetiment a rit-
mes de producció. Relació amb l’edat del treballador i el temps d’exposició al risc.

– Requeriments físics i/o psíquics exigits per a l’exercici de l’activitat.
– Edat aproximada a partir de la qual no és aconsellable l’ingrés en el sector o 

col·lectiu, o a partir de la qual no es pot exercir raonablement l’activitat.
Aquest estudi també ha de contenir les possibilitats de modificació de les condi-

cions de treball en el sector o activitat, sobre la base de l’informe emès amb aquest 
efecte per la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

De la mateixa manera, també s’ha de tenir en compte la variable de gènere.



BOPC 263
18 de novembre de 2016

1.25.15. Preguntes per escrit 41 

Amb l’obtenció dels informes esmentats s’elaborarà l’informe de conclusions que 
serà tramés al Departament d’Interior per a la seva valoració. 

Per determinar una data caldrà estar al contingut dels estudis parcials i el defi-
nitiu previstos en el procediment establert al RD 1689/2011, de 18 de novembre. Tal 
i com s’indica en l’anterior punt, a data d’avui aquests informes no estan conclosos.

En cap moment el Govern ha dilatat aquest projecte, més aviat al contrari. El 
conseller d’Interior es va comprometre, en la sessió del Consell de la Policia de data 
24 d’abril de 2015, a enviar aquest projecte al Ministeri de Treball, Ocupació i Se-
guretat Social per a impulsar l’avançament de l’edat de jubilació anticipada de les 
persones funcionàries del CME.

Així, doncs, actualment, aquest projecte depèn de la conclusió dels estudis pre-
ceptius per part del Ministeri de Treball i de Seguretat Social.

Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els treballadors 
interins en l’àmbit de la justícia
314-06185/11

Proponent: Carmen de Rivera i Pla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40874 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-06185/11 us in-
formo del següent:

El nombre d’interins que, a data 31 d’agost de 2016, prestaven els seus serveis a 
Centres Penitenciaris és el següent:

a) 877 interins, amb inclusió de reforços i substitucions, segons les dades extre-
tes de la nòmina

b) 745 interins, sense tenir en compte reforços i substitucions, segons les dades 
facilitades per Funció Pública.

El nombre d’interins que, a data 31 d’agost de 2016, presten serveis a l’Adminis-
tració de justícia (jutjats i tribunals) és el següent:

a) 3.476 interins amb inclusió de reforços i substitucions, segons les dades extre-
tes de la nòmina.

b) 2.752 interins sense tenir en compte reforços i substitucions, segons les dades 
facilitades per Funció Pública.

El nombre d’interins que, a data 31 d’agost de 2016, prestaven els seus serveis al 
Departament de Justícia és el següent:

a) 760 interins, amb inclusió de reforços i substitucions, segons les dades extre-
tes de la nòmina

b) 666 interins, sense tenir en compte reforços i substitucions, segons les dades 
facilitades per Funció Pública.

c) 11 interins vinculats a programes temporals

Barcelona, 2 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les polítiques de 
planificació i acompanyament per als interns de centres penitenciaris 
que tenen alguna discapacitat i participen en el Programa Accepta
314-06419/11

Proponent: Joan Giner Miguélez, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40875 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-06419/11 us in-
formo del següent:

Les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (en endavant, 
persones amb DID) que compleixen penes en els centres penitenciaris catalans, tant si  
participen en el programa Accepta –de la federació d’entitats Dincat–, com sinó ho 
fan, són beneficiàries de les polítiques de planificació i acompanyament, enfocades 
a les necessitats específiques d’aquest col·lectiu, del Departament de Justícia. La fi-
nalització de la condemna i, per tant, la tornada al carrer pot tenir una doble via:

1. Persones que gaudeixen de permisos o règim de vida semi obert i obert
2. Persones que finalitzen la condemna i queden en llibertat definitiva
En el primer dels casos, els mecanismes d’acostament a l’exterior s’activen de 

forma planificada i progressiva fent ús de les sortides programades, permisos ordi-
naris, i/o règim previst en el tercer grau penitenciari. Les sortides programades es 
realitzen generalment per acostar la realitat de la persona amb DID a la seva xar-
xa de suports externs. En aquestes sortides, el personal del centre penitenciari, o 
personal del programa Accepta, acompanya la persona amb DID com a estratègia 
d’aprenentatge i generalització. Aquests acompanyaments es poden fer al domicili 
familiar, en un lloc d’atenció especialitzada de la xarxa, en una entitat tuteladora, 
en un recurs laboral, etc. Posteriorment, i per tal d’augmentar el grau de confiança 
amb la persona, s’administren les sortides de permís, amb l’objectiu d’observar el 
seu comportament fora del centre i, també, progressivament generalitzar aprenen-
tatges normalitzats. Finalment, i si les condicions de compliment ho permeten, la 
persona és progressada a tercer grau de tractament, on el règim de vida és més ade-
quat per cercar recursos d’integració normalitzats. Aquest règim de vida permet que 
la persona pugui tenir una quota de vida més normalitzada, i s’insereixi als recursos 
comunitaris com qualsevol ciutadà.

Aquesta modalitat de retorn al carrer, planificada i progressiva, té l’avantatge 
que el personal especialitzat del centre penitenciari pot supervisar l’assoliment dels 
objectius de reinserció, durant un període prolongat de temps, fet que facilita la tran-
sició de la presó a la comunitat.

En el cas de persones que finalitzen la condemna i queden en llibertat definitiva, 
els professionals del centre penitenciari i/o els professionals intervinents en el pro-
grama Accepta, preparen a la persona amb DID per al retorn a la comunitat, mesos 
abans que es produeixi l’excarceració, i el deriven, si cal, als recursos bàsics o es-
pecialitzats de la xarxa. Són els professionals penitenciaris els que contacten amb 
els serveis comunitaris per donar continuïtat als tractaments iniciats a l’interior del 
centre (programa de manteniment en metadona, programes de salut mental, etc.) 
i/o amb recursos que puguin facilitar la reinserció social de les persones amb DID. 
L’avantatge de comptar als centres penitenciaris amb el suport del programa Accep-
ta, de la federació d’entitats Dincat, és que facilita en gran mesura la derivació dels 
interns a la xarxa comunitària, ja que els professionals d’aquest programa són perso-
nes especialitzades en el terreny de la discapacitat i, generalment, coneixen tots els 
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usuaris que compleixen penes de presó i que tenen reconeguda la seva discapacitat 
intel·lectual.

Indubtablement, la millor forma de tornar al carrer per a les persones amb 
DID és la prevista en el primer dels supòsits (persones que finalitzen la condemna 
 gaudint de permisos o règim de vida semi obert i obert). En aquest sentit, la plani-
ficació d’actuacions per a aquest col·lectiu es centra a aconseguir que acabin la con-
demna després d’haver gaudit de permisos, per tal que les connexions i derivacions 
a la xarxa comunitària siguin fetes i coordinades de la forma més exitosa possible.

Barcelona, 2 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació entre 
les polítiques d’acompanyament i el suport de les entitats externes 
per als interns amb discapacitat quan surten del centre penitenciari
314-06420/11

Proponent: Joan Giner Miguélez, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40876 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-06420/11 us in-
formo del següent:

Les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (DID) inter-
nades als centres penitenciaris de Catalunya reben tractament especialitzat a través 
dels diferents dispositius d’intervenció que es proposen en el vigent Programa marc 
d’atenció i intervenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i dels desenvolu-
pament als centres i serveis penitenciaris de Catalunya, dictat el setembre de 2013. 
En el propi programa marc s’estableix l’estreta relació que existeix entre els profes-
sionals del centre penitenciari i els professionals del programa Accepta, de la fede-
ració d’entitats Dincat.

Fruit d’aquesta estreta col·laboració entre el personal de l’entorn penitenciari i el per-
sonal del programa Accepta, es conjuguen sinergies de treball que afavoreixen la coor-
dinació entre les polítiques d’acompanyament dissenyades en els plans d’excarceració 
de la població amb DID. Tanmateix, som conscients de les dificultats existents per tre-
ballar amb persones amb DID a l’hora de normalitzar els processos d’inclusió a la co-
munitat. Aquestes persones tenen un estigma afegit: a banda de ser persones amb DID 
i que tenen problemàtiques d’exclusió social, són persones que han estat a la presó. La 
comunitat, degut a la forta demanda i la baixa oferta de recursos, en ocasions no és su-
ficientment àgil i/o sensible a aquesta realitat, dificultant-ne els processos de reinserció.

Des de les polítiques de retorn a la comunitat del Departament de Justícia, 
es considera que cal sumar esforços entre tots els actors implicats en la comuni-
tat per  millorar les coordinacions entre departaments i entitats externes. En aquest 
sentit, s’està treballant des del propi Departament de Justícia, juntament amb les 
 Universitats Autònoma de Barcelona i Universitat de Barcelona i un gruix important 
d’entitats externes, en el projecte anomenant «De la presó a la comunitat». Aquest 
projecte de recerca, finançat per la Fundació «La Caixa» a través de  «Recercaixa», 
aproxima accions en diferents àmbits per millorar l’entesa entre l’administració i les 
entitats que treballen a la comunitat.

Barcelona, 2 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
específics i adaptats per als interns que participen en el Programa 
Accepta per a quan surten del centre penitenciari
314-06421/11

Proponent: Joan Giner Miguélez, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40877 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

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

talunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-06421/11 us in-
formo del següent:

Les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (DID) ingres-
sades als Centres penitenciaris catalans tenen una xarxa de suport intrapeniten ciària 
de gran abast, que compta amb un programa liderat per la federació d’entitats  Dincat 
(programa Accepta), que ofereix suport a aquest col·lectiu de persones amb DID. 
Des dels serveis penitenciaris s’ha procurat al llarg dels anys ampliar la xarxa de 
recursos específics i adaptats per aquests interns dins de la Institució.  Actualment, 
s’ofereix atenció ambulatòria a tots els centres penitenciaris, atenció ambulatòria 
grupal als centres penitenciaris Quatre Camins i Brians 1, i atenció residencial al 
Centre Penitenciari Quatre Camins per a les persones amb DID a través del De-
partament d’Atenció Especialitzada per a persones amb DID. També, en l’àmbit de 
la intervenció en medi obert, s’ha especialitzat a personal del Centre Penitenciari 
Obert Barcelona 2 per què aquest centre esdevingui de referència per a les persones 
amb DID que compleixen condemna en règim obert. Aquest ampli dispositiu d’in-
tervenció intrapenitenciari i interpenitenciari permet donar un servei de qualitat i 
arribar al conjunt de la població que té reconeguda la discapacitat intel·lectual.

Pel que fa als recursos de la xarxa especialitzats per a persones amb DID un cop 
surten un llibertat, des de la Direcció General de Serveis Penitenciaris es té la con-
vicció que la comunitat ofereix el suport a les persones amb discapacitat intel·lectual 
sense tenir en compte si han sortit de presó o no. A través de les entitats finançades 
per recursos públics i/o privats cobreixen les necessitats d’assistència de les persones 
no privades de llibertat.

Barcelona, 2 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’algun 
pla específic per a incentivar la reinserció dels interns amb alguna 
discapacitat i evitar que tornin a entrar al centre penitenciari
314-06422/11

Proponent: Joan Giner Miguélez, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 40878 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

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

lunya, i per tal de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-06422/11 us in-
formo del següent:

Les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (DID) que 
compleixen penes i mesures de seguretat als centres penitenciaris tenen, efectiva-
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ment, una clar desavantatge respecte a la resta de població penitenciària, ja que la 
seva discapacitat els fa persones més vulnerables i amb majors dificultats d’interven-
ció i possibilitats de reinserció.

En aquest sentit, i sensibles a la problemàtica de les persones amb DID, el De-
partament de Justícia treballa amb els ulls posats sobre aquest col·lectiu vulnerable, 
dispensant serveis especialitzats en l’àmbit de la rehabilitació i reinserció social. El 
programa Accepta, de la federació Dincat és, des de l’any 1995, un programa de 
suport per a persones amb DID que es troben sotmeses a processos judicials i/o en 
execució de penes i mesures judicials. Any rere any, aquest programa, ha estat fi-
nançat en part pel propi Departament de Justícia amb l’objectiu de reforçar la tasca 
especialitzada amb aquest col·lectiu per persones amb DID.

Amb l’afany de millorar l’atenció i intervenció a les persones amb DID als cen-
tres penitenciaris de Catalunya, s’elabora, el setembre de 2013, el Programa marc 
d’atenció i intervenció a les persones amb DID–, amb la determinació que sigui el 
document de referència per a totes aquelles actuacions envers les persones amb DID, 
en l’àmbit dels Serveis.

L’objectiu general d’aquest Programa marc d’atenció i intervenció a les persones 
amb DID als centres i serveis Penitenciaris de Catalunya és harmonitzar i facilitar 
els processos de treball amb els interns i internes, susceptibles de ser valorats com 
a població amb DID, i també valorar, atendre i intervenir a la població amb DID.

Són també objectius específics d’aquest Programa marc:
1. Detectar i/o valorar als interns i internes dels centres i serveis Penitenciaris 

que presentin DID o que siguin susceptibles de ser acreditats com persones amb 
DID.

2. Millorar la qualitat de vida, i de l’atenció i intervenció amb els interns amb 
DID, oferint-los els suports necessaris.

3. Proporcionar estratègies per minimitzar el risc de reincidència i, alhora, aug-
mentar les possibilitats d’una reinserció sostinguda en el temps.

4. Promoure l’excarceració dels interns amb DID mitjançant la derivació a la 
xarxa externa, bàsica o especialitzada.

5. Evitar, en la mesura de les possibilitats, la internalització dels interns i inter-
nes amb certificació de DID, promovent ja en la fase prèvia a la sentència les actua-
cions necessàries per a assolir aquest objectiu.

6. Intervenir amb les famílies per tal d’implicar-les en el procés de compliment 
de condemna i capacitar-les en l’oferiment de suports a les persones amb DID.

Les actuacions més rellevants previstes per aquest programa marc tenen a veure 
amb:

– Detecció dels usuaris
– La valoració i acreditació
– La intervenció
– Ambulatòria especialitzada
– Residencial especialitzada
– Atenció a les famílies
– Assessorament
Per emfatitzar la intervenció, es va inaugurar el juliol de 2013, el Departament 

d’Atenció Especialitzada per a persones amb DID del CP de Quatre Camins. Aques-
ta inauguració del departament esdevé una fita històrica a nivell de tractament de les 
persones amb DID als centres penitenciaris, ja que és la primera Unitat de Vida (de-
partament) a les presons Catalanes (i a les presons de la resta de l’estat espanyol) on 
es dispensa un abordatge integral i especialitzat per a aquest col·lectiu. Precisament, és 
objectiu de la tasca que es desenvolupa en aquest departament i, en definitiva, de totes 
les actuacions previstes en el Programa marc abans esmentat, incentivar la reinserció i 
evitar la reincidència delictiva.

Per tant, el pla específic per incentivar la reinserció i evitar l’entrada als matei-
xos centres és disposar de serveis especialitzats d’atenció a les persones amb DID 
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(intervenció ambulatòria i residencial) que puguin els provocar l’impacte desitjat, 
pel que fa a la prevenció de la reincidència. Aquest pla consisteix a adaptar les in-
tervencions a la problemàtica específica de la discapacitat i treballar amb l’usuari 
sobre els factors de risc i les necessitats criminògenes que l’han dut a presó. La rein-
serció es condueix a l’especificitat de la persona, ajustant un programa individual 
de tractament adequat (PIT) i donant els suports necessaris per tal que la persona 
pugui integrar-se. Aquests suports van des de l’atenció i la intervenció, durant tota 
l’execució de la condemna, fins al moment de la derivació novament a la comunitat. 
Es pren especial cura a l’externalització de la persona amb DID treballant amb es-
tratègies de generalització d’aprenentatges, en ocasions, mitjançant les sortides peni-
tenciàries (sortides programades i permisos) i règims flexibles i de major confiança 
(règim semi obert o obert) i sempre connectant novament la persona a la seva xarxa 
de referència, acostant-lo i proveint-lo dels recursos comunitaris adequats a les seves 
necessitats.

Barcelona, 2 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

1.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les audiències dels mitjans de comunicació 
públics
322-00087/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 11.11.2016, DSPC-C 247.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’atorgament del Premi Nacional de Televisió al 
Club Super3
322-00088/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 11.11.2016, DSPC-C 247.
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre l’estat de redacció de la proposta del contracte 
programa
322-00089/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 11.11.2016, DSPC-C 247.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures per al compliment del criteri setè de 
la Declaració de principis de la professió periodística a Catalunya
322-00090/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 11.11.2016, DSPC-C 247.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el desenvolupament del Pla de confluència 
d’informatius de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya
322-00091/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 11.11.2016, DSPC-C 247.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el calendari de treball amb relació als convenis 
específics de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya
322-00092/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 11.11.2016, DSPC-C 247.
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre les darreres dades d’audiència dels canals de la 
Corporació
322-00093/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 11.11.2016, DSPC-C 247.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment 
en comissió sobre el contracte programa de la Corporació
322-00094/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 11.11.2016, DSPC-C 247.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la paritat en els programes
323-00063/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 11.11.2016, DSPC-C 247.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els programes
323-00064/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 11.11.2016, DSPC-C 247.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment  
en comissió sobre els programes
323-00065/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 11.11.2016, DSPC-C 247.
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els motius i els objectius de la nova estructura de 
Televisió de Catalunya
323-00066/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 11.11.2016, DSPC-C 247.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la recuperació del lideratge d’audiència de TV3
323-00067/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 11.11.2016, DSPC-C 247.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment  
en comissió sobre les estratègies i els projectes previstos per  
als mitjans digitals de la Corporació
323-00068/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 11.11.2016, DSPC-C 247.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment  
en comissió sobre la situació, els continguts i les perspectives  
de l’emissora Catalunya Música
323-00069/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 11.11.2016, DSPC-C 247.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris per a recuperar antics professionals 
i col·laboradors de Televisió de Catalunya que participen en un nou 
programa d’entrevistes en profunditat
323-00070/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 11.11.2016, DSPC-C 247.
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre el pla d’igualtat
323-00071/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 11.11.2016, DSPC-C 247.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els darrers nomenaments de càrrecs
323-00072/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 11.11.2016, DSPC-C 247.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre els darrers nomenaments de càrrecs directius
323-00073/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 11.11.2016, DSPC-C 247.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en 
comissió sobre l’ús de les xarxes socials als mitjans de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
323-00074/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 11.11.2016, DSPC-C 247.

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment 
en comissió sobre la veracitat de les informacions i les opinions 
expressades amb relació a la informació a Televisió de Catalunya
323-00075/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 9 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, tinguda el 11.11.2016, DSPC-C 247.
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1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre  
els criteris per a fixar el contingut de les preguntes que es fan  
a l’audiència
325-00032/11

Proponent: Andrea Levy Soler, del GP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 40891 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 163.6 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, em plau fer-vos avinent que donem resposta agrupada a les preguntes 325-
00032/11 a 325-00038/11, atès que totes elles fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable.

Mitjançant una bateria de 7 preguntes, l’Il·tre. Sra. Diputada Andrea Levy, del 
grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya demana informació diversa en 
relació a la pregunta realitzada a l’audiència del programa de Catalunya Ràdio Ca-
talunya vespre en la seva emissió del passat 3 d’octubre de 2016 que deia «Esteu dis-
posats a impedir físicament que jutgin Mas, Ortega i Rigau?».

El programa de Catalunya Ràdio Catalunya vespre està conduit per dos profes-
sionals dels mitjans de comunicació amb una llarga i dilatada trajectòria professio-
nal i una experiència inqüestionable.

Atès que totes les preguntes de la diputada tenen a veure amb el mateix fet, que 
és en relació a la pregunta realitzada a l’audiència del programa de Catalunya Ràdio 
Catalunya vespre en la seva emissió del passat 3 d’octubre de 2016 què deia «esteu 
disposats a impedir físicament que jutgin Mas, Ortega i Rigau?», cal dir en primer 
lloc que aquesta qüestió ja va ser tractada, a preguntes dels diputats i diputades, tant 
del Partit Popular com de Ciutadans, en la sessió de la Comissió de Control de la 
CCMA de 14 d’octubre de 2016 i resposta, de manera argumentada, per part del di-
rector de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals de la CCMA. I és en aquest sentit que 
ens reiterem en el posicionament i en les respostes manifestades en seu parlamen-
tària, especialment pel que fa al contingut exacte de la pregunta traslladada a l’au-
diència i les accions que es van prendre a continuació des dels serveis informatius 
de la CCMA.

No obstant, i per tal d’intentar aportar alguna informació més al que ja s’ha ex-
posat en la sessió esmentada de la Comissió de Control, procedeixo a informar del 
següent: 

– Reiterar que el contingut radiofònic que va sonar a la ràdio nacional de Ca-
talunya el proppassat 3 d’octubre, de 21 a 23 hores, va ser modèlic i exemplar. La 
tertúlia, com sempre als mitjans públics de la CCMA, va ser plural i la informació 
rigorosa.

– El Llibre d’Estil de la CCMA afirma que les tertúlies que programem tenen 
l’objectiu d’analitzar l’actualitat des de diferents punts de vista i la vocació d’aportar 
elements de judici a la ciutadania i, alhora, entretenir. Facilitem la participació de 
l’audiència en els nostres mitjans des de diferents dispositius i plataformes, i l’es-
timulem des de la televisió, la ràdio i els mitjans digitals, prioritzant factors com 
la simplicitat, la facilitat de comunicació o el fet que hi puguin participar el major 
nombre possible de ciutadans. Entenem aquesta participació de la ciutadania com 
una manera d’enriquir els nostres mitjans i fer-los més pròxims als ciutadans. I això 
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precisament és el que es va fer durant l’emissió del programa, el dia i hora a què fa 
referència la diputada.

– Pel que fa als criteris que interessen a la diputada Sra. Levy, seleccionem, 
elaborem i difonem els nostres continguts informatius tenint en compte els criteris 
d’actualitat, globalitat, proximitat, incidència social, valor documental i servei pú-
blic. És el que disposa el Llibre d’Estil i allò que els professionals de la CCMA te-
nen interioritzat en l’exercici de la seva professió. I és aquesta la línia que respecten 
tots els equips i els professionals de la CCMA a l’hora de definir els continguts in-
formatius, de prendre les decisions i de garantir la prestació de la missió de servei 
públic que els mitjans de la CCMA tenen assignada.

– Els continguts informatius de la CCMA, i com no pot ser d’una altra manera 
també els del contingut informatiu que interessa a la diputa Sra. Levy, són indepen-
dents, basats estrictament en el seu interès informatiu, sense cap restricció o inclusió 
derivada de compromisos o demandes de qualsevol agent, d’una sobrevaloració o 
infravaloració de les fonts informatives, d’endogàmia dels mitjans o de concessions 
i seguidisme informatiu. És aquesta independència en la seva actuació, juntament 
amb la imparcialitat, la neutralitat i el pluralisme dels nostres mitjans, el que exclou 
òbviament les facultats de control per les que pregunta la diputada per part de les 
direccions, ja siguin dels mitjans com de la CCMA.

Núria Llorach i Boladeras
Barcelona 7 de novembre de 2016

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre  
el responsable d’autoritzar o validar les preguntes que es fan  
a l’audiència
325-00033/11

Proponent: Andrea Levy Soler, del GP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 40891 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00032/11.

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre 
el responsable d’autoritzar o validar les preguntes que es fan a 
l’audiència des del programa Catalunya vespre, de Catalunya Ràdio
325-00034/11

Proponent: Andrea Levy Soler, del GP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 40891 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00032/11.
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Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre  
el control des de la direcció de Catalunya Ràdio del contingut  
de les preguntes que es fan a l’audiència
325-00035/11

Proponent: Andrea Levy Soler, del GP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 40891 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00032/11.

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre  
el control des de la direcció de la Corporació del contingut  
de les preguntes que es fan a l’audiència
325-00036/11

Proponent: Andrea Levy Soler, del GP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 40891 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00032/11.

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre 
l’adequació al llibre d’estil dels mitjans de la Corporació de la 
pregunta que el programa Catalunya vespre va fer a l’audiència  
el 3 d’octubre de 2016
325-00037/11

Proponent: Andrea Levy Soler, del GP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 40891 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00032/11.

Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la 
neutralitat política de la pregunta que el programa Catalunya vespre 
va fer a l’audiència el 3 d’octubre de 2016
325-00038/11

Proponent: Andrea Levy Soler, del GP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 40891 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00032/11.
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions per a millorar la situació dels menors addictes a la cola
311-00449/11

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP C’S

Reg. 40442, 41339, 42190 i 42298 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers 

Socials i Famílies, 16.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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: 
Dadas las últimas noticias aparecidas los últimos días en varios medios de co-

municación en relación a los comúnmente conocidos como «niños de la cola», y 
dado que es un problema que se arrastra desde marzo de 2016,

– ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Govern de la Generalitat para mejorar la 
situación de estos niños y, en la medida de lo posible, sacarlos de la calle?

Palacio del Parlamento, 2 de noviembre de 2016
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
accions de seguiment i control dels menors addictes a la cola
311-00450/11

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP C’S

Reg. 40442, 41339, 42190 i 42298 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers 

Socials i Famílies, 16.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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: 
Dadas las últimas noticias aparecidas los últimos días en varios medios de co-

municación en relación a los comúnmente conocidos como «niños de la cola», y 
dado que es un problema que se arrastra desde marzo de 2016,

– ¿Qué acciones de seguimiento y/o control de estos niños ha llevado a cabo el 
Govern de la Generalitat?

Palacio del Parlamento, 2 de noviembre de 2016
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions per a evitar que els menors addictes a la cola fugin  
dels centres tutelars
311-00451/11

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP C’S

Reg. 40442, 41339, 42190 i 42298 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers 

Socials i Famílies, 16.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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: 
Dadas las últimas noticias aparecidas los últimos días en varios medios de co-

municación en relación a los comúnmente conocidos como «niños de la cola», y 
dado que es un problema que se arrastra desde marzo de 2016,

– ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Govern de la Generalitat para evitar que 
estos niños se fuguen del centro tutelar?

Palacio del Parlamento, 2 de noviembre de 2016
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
raons per les quals les actuacions per a evitar que els menors 
addictes a la cola fugin dels centres tutelars no han funcionat
311-00452/11

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP C’S

Reg. 40442, 41339 i 42298 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i 

Famílies, 16.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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: 
Dadas las últimas noticias aparecidas los últimos días en varios medios de co-

municación en relación a los comúnmente conocidos como «niños de la cola», y 
dado que es un problema que se arrastra desde marzo de 2016,

– ¿Por qué las actuaciones que ha llevado a cabo el Govern de la Generalitat para 
evitar que estos niños se fuguen del centro tutelar no han funcionado hasta ahora?

– ¿Qué medidas piensa adoptar el Govern de la Generalitat para mejorar estas 
actuaciones?

Palacio del Parlamento, 2 de noviembre de 2016
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
comissió de delictes per part de menors tutelats
311-00453/11

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP C’S

Reg. 40442, 41339, 42190 i 42298 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers 

Socials i Famílies, 16.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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: 
Dadas las últimas noticias aparecidas los últimos días en varios medios de co-

municación en relación a los comúnmente conocidos como «niños de la cola», y 
dado que es un problema que se arrastra desde marzo de 2016,

– ¿Tiene constancia el Govern de la Generalitat de la comisión de delitos por par-
te de los menores tutelados?

– En caso afirmativo, ¿de qué delitos se trata?
– ¿Se ha trasladado a estos menores a un centro Educativo de Justicia Juvenil 

para poder seguir un programa de actuación especializada?

Palacio del Parlamento, 2 de noviembre de 2016
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
comissió de delictes per part de menors no tutelats
311-00454/11

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP C’S

Reg. 40442, 41339, 42190 i 42298 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers 

Socials i Famílies, 16.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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: 
Dadas las últimas noticias aparecidas los últimos días en varios medios de co-

municación en relación a los comúnmente conocidos como «niños de la cola», y 
dado que es un problema que se arrastra desde marzo de 2016,

– ¿Tiene constancia el Govern de la Generalitat de la comisión de delitos por par-
te de los menores no tutelados? En caso afirmativo, ¿de qué delitos se trata?

– ¿se ha trasladado a estos menores a un centro Educativo de Justicia Juvenil 
para poder seguir un programa de actuación especializada?

Palacio del Parlamento, 2 de noviembre de 2016
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
posada en marxa d’un centre pilot per a atendre els menors addictes 
a la cola
311-00455/11

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP C’S

Reg. 40442, 41339, 42190 i 42298 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers 

Socials i Famílies, 16.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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: 
Dadas las últimas noticias aparecidas los últimos días en varios medios de comu-

nicación en relación a los comúnmente conocidos como «niños de la cola», y dado 
que es un problema que se arrastra desde marzo de 2016, y después de conocerse que 
existían 14 niños tutelados escapados de 3 centros tutelares, desde la Generalitat y el 
Ayuntamiento se anunciaron una serie de medidas, entre ellas poner en mar cha un 
centro piloto (abierto, de carácter diurno y que probablemente se ubicaría en Ciutat 
Vella) en el que un equipo de profesionales especializados en atención sociosanitaria 
y adicciones atenderá a estos adolescentes.

– ¿Se ha puesto ya en marcha este centro piloto?
En caso afirmativo, 
– ¿Cuántos niños están siendo tratados?
– ¿Qué resultado se ha obtenido hasta ahora?
En caso negativo 
– ¿Por qué no se ha puesto todavía en marcha?
– ¿El proyecto sigue aún en marcha?
– ¿Cuándo se tiene previsto abrir dicho centro piloto?

Palacio del Parlamento, 2 de noviembre de 2016
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
posada en marxa de programes d’acompanyament per a la integració 
social dels menors addictes a la cola
311-00456/11

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP C’S

Reg. 40442, 41339, 42190 i 42298 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers 

Socials i Famílies, 16.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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: 
Dadas las últimas noticias aparecidas los últimos días en varios medios de comu-

nicación en relación a los comúnmente conocidos como «niños de la cola», y dado 
que es un problema que se arrastra desde marzo de 2016, y después de conocerse que 
existían 14 niños tutelados escapados de 3 centros tutelares, desde la Generalitat y el 
Ayuntamiento se anunciaron una serie de medidas, entre ellas poner en mar cha un 
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centro piloto (abierto, de carácter diurno y que probablemente se ubicaría en Ciutat 
Vella) en el que un equipo de profesionales especializados en atención sociosanitaria 
y adicciones atenderá a estos adolescentes.

– Además de este centro piloto, ¿se han puesto en marcha programas de acom-
pañamiento para facilitar su integración social?

En caso afirmativo, 
– ¿Cuántos niños están siendo tratados?
– ¿Qué resultado se ha obtenido hasta ahora?
En caso negativo 
– ¿Por qué no?
– ¿Se tiene previsto poner en marcha dichos programas de acompañamiento?

Palacio del Parlamento, 2 de noviembre de 2016
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la Taula 
Nacional de la Infància de Catalunya
311-00465/11

ANUNCI: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 40552 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 15.11.2016

A la Mesa de la Comissió de la Infància
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el Govern de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre  
els membres de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
311-00466/11

ANUNCI: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 40553 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 15.11.2016

A la Mesa de la Comissió de la Infància
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el Govern de dels membres de la Taula Nacional de la In-

fància de Catalunya i dels criteris per a la seva designació?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
informes emesos per la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
311-00467/11

ANUNCI: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 40554 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 15.11.2016

A la Mesa de la Comissió de la Infància
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el Govern dels informes emesos per la Taula Nacional de la 

Infància de Catalunya?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
conclusions i les propostes presentades per la Taula de la Infància 
de Catalunya
311-00468/11

ANUNCI: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 40555 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 15.11.2016

A la Mesa de la Comissió de la Infància
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el Govern de les conclusions o propostes elevades des de 

de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya als diferents Departaments del 
Govern?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre  
les reunions de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya  
i la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
311-00469/11

ANUNCI: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 40556 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 15.11.2016

A la Mesa de la Comissió de la Infància
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Quina valoració fa el Govern de les reunions entre la Taula Nacional de la In-
fància de Catalunya i la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies del Govern?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
treballs de la Comissió Tècnica de la Taula Nacional de la Infància  
de Catalunya
311-00470/11

ANUNCI: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 40557 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 15.11.2016

A la Mesa de la Comissió de la Infància
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el Govern dels treballs de la comissió tècnica de la Taula 

Nacional de la Infància de Catalunya?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
taules territorials d’infància
311-00471/11

ANUNCI: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 40558 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 15.11.2016

A la Mesa de la Comissió de la Infància
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el Govern de les taules territorials d’Infància a Catalunya?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
taules locals d’infància
311-00472/11

ANUNCI: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 40559 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 15.11.2016

A la Mesa de la Comissió de la Infància
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el Govern de les taules locals d’infància s’han creat a Ca-

talunya?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
motius pels quals l’Agència Catalana de l’Aigua no ha respost al 
requeriment judicial dels familiars de les víctimes de les inundacions 
d’Agramunt (Urgell)
311-00473/11

ANUNCI: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 40612 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 

08.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del 
Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quins són els motius pels quals l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) no ha 

respost al requeriment judicial dels familiars de les víctimes de les inundacions 
d’Agramunt d’ara fa un any?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016
Jordi Terrades i Santacreu; Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
motius pels quals l’Agència Catalana de l’Aigua no ha respost sobre 
les dades de previsió d’inundacions a l’Urgell per al 2 i el 3 de 
novembre de 2015
311-00474/11

ANUNCI: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 40613 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 

08.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del 
Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Per què l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) no ha respost sobre quines les 

dades de previsions sobre inundacions tenien pels dies 2 i 3 de novembre de 2015 
en relació a la comarca del Urgell (Catalunya), i si van posar en alerta als serveis 
de Protecció Civil dels Ajuntaments i de la Generalitat? Quan té previst respondre?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016
Jordi Terrades i Santacreu; Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
motius pels quals l’Agència Catalana de l’Aigua no ha respost sobre 
si la zona d’Agramunt (Urgell) està catalogada com a zona de risc 
d’inundacions
311-00475/11

ANUNCI: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 40614 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 

08.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del 
Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Per què l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) no ha respost sobre si tenen cata-

logada la zona d’Agramunt, corresponent a les coordenades «Longitud 1º 5’ 54.661» 
i Latitud 41º 47’ 5.135’’, como a possible zona de risc d’inundacions pel fet que pas-
si el riu Sió i si els consta que existeix històric de crescudes d’aquest riu? Quan té 
previst respondre?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016
Jordi Terrades i Santacreu; Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
motius pels quals l’Agència Catalana de l’Aigua no ha respost sobre 
l’existència d’algun expedient o requeriment relatiu a la Residència 
Ribera del Sió, d’Agramunt (Urgell), per risc d’inundacions
311-00476/11

ANUNCI: JORDI TERRADES I SANTACREU, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 40615 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 

08.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 160 del Reglament del 
Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, per tal que els sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Per què l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) no ha respost sobre si els consta 

expedient o requeriment relatiu a la Residència Ribera del Sió d’Agramunt, en el cas 
que la zona en qüestió sigui catalogada com a zona d’inundacions? Quan té previst 
respondre?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016
Jordi Terrades i Santacreu; Òscar Ordeig i Molist, diputats, GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
resposta de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans a la 
carta del director general d’Afers Multilaterals i Europeus
311-00477/11

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 40699 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 09.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿Qué valoración hace el Govern de la Generalitat de la respuesta a la carta en-

viada por el Director General de Afers Multilaterals i Europeus del Departament 
d’Exteriors de la Generalitat, Manuel Manonelles, a Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto 
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2016
Susana Beltrán García, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
resposta del responsable de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets 
Humans per a Amèrica, Europa i Àsia Central a la carta del director 
general d’Afers Multilaterals i Europeus
311-00478/11

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 40700 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 09.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿Qué valoración hace el Govern de la Generalitat de la respuesta respuesta a 

la carta enviada por el Director General de Afers Multilaterals i Europeus del De-
partament d’Exteriors de la Generalitat, Manuel Manonelles a Gianni Magazzeni, 
responsable del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para 
América, Europa y Asia Central?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2016
Susana Beltrán García, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
resposta del Comissionat per als Drets Humans del Consell d’Europa 
a la carta del director general d’Afers Multilaterals i Europeus
311-00479/11

ANUNCI: SUSANA BELTRÁN GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 40701 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 09.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència
Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿Qué valoración hace el Govern de la Generalitat de la respuesta respuesta a la 

carta enviada por el Director General de Afers Multilaterals i Europeus del Depar-
tament d’Exteriors de la Generalitat, Manuel Manonelles a Nils Muiznieks, Comi-
sionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa?

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2016
Susana Beltrán García, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre  
la modernització del vestuari dels Mossos d’Esquadra
311-00480/11

ANUNCI: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 41030 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 09.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la si-
guiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué valoración hace el Govern de la modernización, de los diferentes vestua-

rios dels Mossos d’Esquadra, en conceptos de dotación Especial y dotación Genérica?

Palacio del Parlamento, 8 de noviembre de 2016
Jean Castel Sucarrat, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
modernització i la renovació dels materials i els accessoris dels 
Mossos d’Esquadra
311-00481/11

ANUNCI: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 41031 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 09.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la si-
guiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué valoración hace el Govern de la modernización y renovación de los ma-

teriales y accesorios que utilizan los diferentes cuerpos que integran los Mossos 
d’Esquadra, como ejemplo cartucheras, chalecos antibalas, etc.?

Palacio del Parlamento, 8 de noviembre de 2016
Jean Castel Sucarrat, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
dotació pressupostària per a la modernització i la renovació del 
vestuari dels Mossos d’Esquadra
311-00482/11

ANUNCI: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 41032 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 09.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la si-
guiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Qué valoración hace el Govern de la dotación presupuestaria destinada a la 
modernización y renovación de los diferentes vestuarios de los Mossos d’Esquadra?

Palacio del Parlamento, 8 de noviembre de 2016
Jean Castel Sucarrat, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
dotació pressupostària per a la modernització i la renovació dels 
materials i els accessoris dels Mossos d’Esquadra
311-00483/11

ANUNCI: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 41033 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 09.11.2016

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 160 del Reglamento del Parlamento, presenta la si-
guiente pregunta al Gobierno para que le sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué valoración hace el Govern de la dotación presupuestaria destinada a la 

modernización y renovación de los diferentes materiales y accesorios de los Mossos 
d’Esquadra?

Palacio del Parlamento, 8 de noviembre de 2016
Jean Castel Sucarrat, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el reial 
decret relatiu al traspàs dels trens i els maquinistes que operen sota 
la tutela de la Generalitat
311-00484/11

ANUNCI: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP C’S

Reg. 41069 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 11.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Territori
Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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 este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué valoración hace el Govern del Real Decreto del traspaso de los trenes y 

maquinistas que operan bajo la tutela de la Generalitat?

Palacio del Parlamento, 8 de noviembre de 2016
Javier Rivas Escamilla, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el servei 
de trens entre Lleida i la Pobla de Segur
311-00485/11

ANUNCI: JAVIER RIVAS ESCAMILLA, DEL GP C’S

Reg. 41070 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 11.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Territori
Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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 este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué valoración hace el Govern de la Generalitat del servicio de trenes entre 

Lleida i La Pobla de Segur?

Palacio del Parlamento, 8 de noviembre de 2016
Javier Rivas Escamilla, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
unitats de cures pal·liatives pediàtriques
311-00486/11

ANUNCI: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 41267 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 15.11.2016

A la Mesa de la Comissió de la Infància
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿Qué valoración hace el Govern de las unidades de cuidados paliativos pediá-

tricas hay en Cataluña?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
creació d’unitats de cures pal·liatives pediàtriques els propers  
cinc anys
311-00487/11

ANUNCI: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 41268 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 15.11.2016

A la Mesa de la Comissió de la Infància
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– ¿Qué previsión tiene el Govern de crear alguna unidad de cuidados paliativos 
en los próximos cinco años en Cataluña?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
places disponibles a les unitats de cures pal·liatives pediàtriques
311-00488/11

ANUNCI: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 41269 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 15.11.2016

A la Mesa de la Comissió de la Infància
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿Qué valoración hace el Govern de las plazas disponibles en las unidades de 

cuidados paliativos existentes en Cataluña?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
comissió de delictes per part de menors no tutelats
311-00489/11

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP C’S

Reg. 41340 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 15.11.2016

A la Mesa de la Comissió de la Infància
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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: 
Dadas las últimas noticias aparecidas los últimos días en varios medios de co-

municación en relación a los comúnmente conocidos como «niños de la cola», y 
dado que es un problema que se arrastra desde marzo de 2016,

– ¿Tiene constancia el Govern de la Generalitat de la comisión de delitos por par-
te de los menores no tutelados? En caso afirmativo, ¿de qué delitos se trata?

– ¿se ha trasladado a estos menores a un centro Educativo de Justicia Juvenil 
para poder seguir un programa de actuación especializada?

Palacio del Parlamento, 9 de noviembre de 2016
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions per a millorar la situació dels menors addictes a la cola
311-00490/11

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP C’S

Reg. 41341 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 15.11.2016

A la Mesa de la Comissió de la Infància
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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: 
Dadas las últimas noticias aparecidas los últimos días en varios medios de co-

municación en relación a los comúnmente conocidos como «niños de la cola», y 
dado que es un problema que se arrastra desde marzo de 2016,

– ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Govern de la Generalitat para mejorar la 
situación de estos niños y, en la medida de lo posible, sacarlos de la calle?

Palacio del Parlamento, 9 de noviembre de 2016
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
accions de seguiment i control dels menors addictes a la cola
311-00491/11

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP C’S

Reg. 41342 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 15.11.2016

A la Mesa de la Comissió de la Infància
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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: 
Dadas las últimas noticias aparecidas los últimos días en varios medios de co-

municación en relación a los comúnmente conocidos como «niños de la cola», y 
dado que es un problema que se arrastra desde marzo de 2016,

– ¿Qué acciones de seguimiento y/o control de estos niños ha llevado a cabo el 
Govern de la Generalitat?

Palacio del Parlamento, 9 de noviembre de 2016
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions per a evitar que els menors addictes a la cola fugin  
dels centres tutelars
311-00492/11

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP C’S

Reg. 41343 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 15.11.2016

A la Mesa de la Comissió de la Infància
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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: 
Dadas las últimas noticias aparecidas los últimos días en varios medios de co-

municación en relación a los comúnmente conocidos como «niños de la cola», y 
dado que es un problema que se arrastra desde marzo de 2016,

– ¿Por qué las actuaciones que ha llevado a cabo el Govern de la Generalitat para 
evitar que estos niños se fuguen del centro tutelar no han funcionado hasta ahora?

– ¿Qué medidas piensa adoptar el Govern de la Generalitat para mejorar estas 
actuaciones?

Palacio del Parlamento, 9 de noviembre de 2016
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions per a millorar la situació dels menors addictes a la cola
311-00493/11

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP C’S

Reg. 41344 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 15.11.2016

A la Mesa de la Comissió de la Infància
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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: 
Dadas las últimas noticias aparecidas los últimos días en varios medios de co-

municación en relación a los comúnmente conocidos como «niños de la cola», y 
dado que es un problema que se arrastra desde marzo de 2016,

– ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Govern de la Generalitat para mejorar la 
situación de estos niños y, en la medida de lo posible, sacarlos de la calle?

Palacio del Parlamento, 9 de noviembre de 2016
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP C’s



BOPC 263
18 de novembre de 2016

3.25.15. Preguntes per escrit 71 

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions per a evitar que els menors addictes a la cola fugin  
dels centres tutelars
311-00494/11

ANUNCI: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP C’S

Reg. 41345 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 15.11.2016

A la Mesa de la Comissió de la Infància
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do 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: 
Dadas las últimas noticias aparecidas los últimos días en varios medios de co-

municación en relación a los comúnmente conocidos como «niños de la cola», y 
dado que es un problema que se arrastra desde marzo de 2016,

– ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Govern de la Generalitat para evitar que 
estos niños se fuguen del centro tutelar?

Palacio del Parlamento, 9 de noviembre de 2016
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP C’s

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds d’ajuts per al foment del cessament anticipat de l’activitat 
agrària del 2010 que s’adequaven a les bases
314-06964/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 40829 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

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

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la resolució de la convocatòria efectuada mitjançant l’Ordre 

AAR/537/2010, de 8 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores 
dels ajuts per al foment del cessament anticipat de l’activitat agrària, i es convo-
quen els corresponents a l’any 2010: 

– Quin va ser el nombre de sol·licitants que s’adequaven a les bases?

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2016 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les resolucions 
favorables de la convocatòria d’ajuts per al foment del cessament 
anticipat de l’activitat agrària del 2010
314-06965/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 40830 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

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

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la resolució de la convocatòria efectuada mitjançant l’Ordre 

AAR/537/2010, de 8 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores 
dels ajuts per al foment del cessament anticipat de l’activitat agrària, i es convo-
quen els corresponents a l’any 2010: 

– Quin va ser el nombre de resolucions favorables i l’import de cadascuna?

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2016 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris 
d’atribució utilitzats en la convocatòria d’ajuts per al foment  
del cessament anticipat de l’activitat agrària del 2010
314-06966/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 40831 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

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

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
En relació a la resolució de la convocatòria efectuada mitjançant l’Ordre 

AAR/537/2010, de 8 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores 
dels ajuts per al foment del cessament anticipat de l’activitat agrària, i es convo-
quen els corresponents a l’any 2010: 

– Quina va ser l’aplicació dels criteris d’atribució i prioritats amb la relació de 
beneficiaris aprovats, imports i puntuació obtinguda per cadascun d’ells?

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2016 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió  
de renovació del vestuari dels Mossos d’Esquadra
314-06967/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 41024 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Tiene el Govern prevista una renovación, en base a la obligada moderniza-

ción, de los diferentes vestuarios dels Mossos d’Esquadra?
En caso afirmativo, se solicita copia del estudio y/o de las diferentes dotaciones 

presupuestarias en concepto de 
– Dotación Especial 
– Dotación Genérica (Accesorios y Complementos, Calzado, Camisas, Gorras, 

Piezas de Abrigo y Pantalones)
– En caso negativo, ¿por qué no? ¿cuándo tiene previsto el Govern proceder a 

esta modernización y renovación?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Jean Castel Sucarrat, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
renovació dels materials i els accessoris dels Mossos d’Esquadra
314-06968/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 41025 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Tiene el Govern prevista una modernización y renovación de los materiales y 

accesorios que utilizan los diferentes cuerpos que integran los Mossos d’Esquadra, 
como ejemplo cartucheras, chalecos antibalas, etc?

– En caso afirmativo, se solicita copia del estudio y/o de las diferentes dotaciones 
presupuestarias en dichos conceptos 

– En caso negativo, ¿por qué no? ¿cuándo tiene previsto el Govern proceder a 
esta modernización y renovación?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Jean Castel Sucarrat, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un 
estudi pressupostari de la modernització i la renovació del vestuari 
dels Mossos d’Esquadra
314-06969/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 41026 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Tiene el Govern previsto un estudio presupuestario del coste de la moderniza-

ción y renovación de los diferentes vestuarios de los Mossos d’Esquadra?
– En caso afirmativo, se solicita copia del estudio
– En caso negativo, ¿por qué no? ¿cuándo tiene previsto el Govern proceder a 

realizar este estudio?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Jean Castel Sucarrat, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un 
estudi pressupostari de la modernització i la renovació dels materials 
i els accessoris dels Mossos d’Esquadra
314-06970/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 41027 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Tiene el Govern previsto un estudio presupuestario del coste de una moderni-

zación y renovación de los materiales y accesorios de los Mossos d’Esquadra?
– En caso afirmativo, se solicita copia del estudio
– En caso negativo, ¿por qué no? ¿cuándo tiene previsto el Govern proceder a 

realizar este estudio?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Jean Castel Sucarrat, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un 
estudi per a millorar el vestuari dels Mossos d’Esquadra
314-06971/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 41028 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Tiene el Govern previsto, dentro de una futura modernización de los Mossos 

d’Esquadra, un estudio de mejora de cada vestuario que utiliza este cuerpo policial, 
incluyendo la gorra empleada en cada área y en cada servicio?

– En caso afirmativo se solicita copia del mismo.
– En caso negativo, ¿por qué no? ¿cuándo tiene previsto el Govern proceder a 

realizar este estudio?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Jean Castel Sucarrat, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de la 
partida pressupostària per a la modernització global del vestuari  
i els materials dels Mossos d’Esquadra
314-06972/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 41029 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– ¿Qué previsión tiene el Govern del montante total y de la partida presupuesta-

ria que permitiría la modernización global de los diferentes vestuarios y materiales 
de los Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Jean Castel Sucarrat, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu i l’ús del 
Centre d’Acolliment de Menors Nostra Senyora de la Misericòrdia,  
de Girona
314-06973/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 41051 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Donat que s’ha fet una construcció i habilitació d’espais al Centre d’Acolliment 

de Menors Ntra. Sra. de la Misericòrdia de Girona, aquest diputat vol preguntar al 
Govern de la Generalitat

– Quin és l’objectiu, la finalitat i l’ús d’aquestes instal·lacions?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús del Centre 
d’Acolliment de Menors Nostra Senyora de la Misericòrdia, de Girona, 
per una empresa privada
314-06974/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 41052 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Donat que s’ha fet una construcció i habilitació d’espais al Centre d’Acolliment 

de Menors Ntra. Sra. de la Misericòrdia de Girona, aquest diputat vol preguntar al 
Govern de la Generalitat

– És cert que aquests espais han d’acabar sent utilitzats com a centre d’acolli-
ment per part d’una empresa privada? Si és així, com, a qui i per què s’ha adjudicat?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els avantatges de 
l’ampliació de places i de la gestió externa del Centre d’Acolliment  
de Menors Nostra Senyora de la Misericòrdia, de Girona
314-06975/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 41053 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Donat que s’ha fet una construcció i habilitació d’espais al Centre d’Acolliment 

de Menors Ntra. Sra. de la Misericòrdia de Girona, aquest diputat vol preguntar al 
Govern de la Generalitat

– A parer del Govern quins són els avantatges de l’opció d’ampliar les places 
existents i que aquestes es gestionin externament?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adaptació del 
Centre d’Acolliment de Menors Nostra Senyora de la Misericòrdia, 
de Girona, al nou model d’acolliment que impulsa la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
314-06976/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 41054 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Donat que s’ha fet una construcció i habilitació d’espais al Centre d’Acolliment 

de Menors Ntra. Sra. de la Misericòrdia de Girona, aquest diputat vol preguntar al 
Govern de la Generalitat

– Considera el Govern que aquesta actuació coincideix o és contradictòria amb el 
nou model que, segons paraules de la consellera, s’està impulsant des de la  DGAIA per 
reconvertir els centres residencials per a infants tutelats en llars de menys places se-
guint el model dels països escandinaus on els recursos per a infants tenen poques pla-
ces, són molt especialitzats i s’ubiquen dins del mateix entorn sociofamiliar?

– Quan i com s’adaptarà el Centre de la Misericòrdia a les directrius d’aquest nou 
model d’acolliment?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la massificació del 
Centre d’Acolliment de Menors Nostra Senyora de la Misericòrdia,  
de Girona
314-06977/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 41055 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Donat que s’ha fet una construcció i habilitació d’espais al Centre d’Acolliment 

de Menors Ntra. Sra. de la Misericòrdia de Girona, aquest diputat vol preguntar al 
Govern de la Generalitat

– No considera el Govern que el centre de la Misericòrdia pot quedar excessi-
vament massificat si hi ha més incorporacions i, si és així, com valora que aquesta 
situació pugui desembocar en fenòmens de estigmatització?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adequació de la 
massificació del Centre d’Acolliment de Menors Nostra Senyora de la 
Misericòrdia, de Girona, a les recomanacions del Síndic de Greuges
314-06978/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 41056 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Donat que s’ha fet una construcció i habilitació d’espais al Centre d’Acolliment 

de Menors Ntra. Sra. de la Misericòrdia de Girona, aquest diputat vol preguntar al 
Govern de la Generalitat

– No considera el Govern que massificar amb més usuaris aquestes instal·lacions 
és contrari a les recomanacions que fa l’informe del Síndic de Greuges en relació a 
la situació de protecció de la infància i l’adolescència?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possible 
estigmatització dels infants i els adolescents del Centre d’Acolliment 
de Menors Nostra Senyora de la Misericòrdia, de Girona
314-06979/11

FORMULACIÓ: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 41057 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Donat que s’ha fet una construcció i habilitació d’espais al Centre d’Acolliment 

de Menors Ntra. Sra. de la Misericòrdia de Girona, aquest diputat vol preguntar al 
Govern de la Generalitat

– No considera el Govern que la situació de possible estigmatització dels infants 
i adolescents és motiu suficient per aturar la concessió del servei que suposadament 
es pensa ampliar a la Misericòrdia?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació dels 
recursos obtinguts de les sancions de trànsit del Servei Català de 
Trànsit el 2012
314-06980/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 41066 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
De los recursos obtenidos en virtud de las sanciones de tráfico (92,70 M€) duran-

te el ejercicio 2012, la parte que corresponde a la cifra de 66,67 M€ y que fue trans-
ferido por el Servei Català de Trànsit a favor de la Administración de la Generalitat, 
¿a qué partidas se destinaron? Se solicita información desglosada por partidas a las 
que se destinaron.

Palacio del Parlamento, 8 de noviembre de 2016 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació de les 
transferències del Servei Català de Trànsit a la Generalitat el 2012
314-06981/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 41067 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlamento
María Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
Del presupuesto destinado al Servei Català de Trànsit correspondiente al ejerci-

cio 2012 y consistente en 110.412.681,05 €, se efectuaron cinco transferencias cor-
rientes a favor de la Generalitat por importe total de 67,39 M€. De la anterior cifra 
(67,39 M€) se destinó la cantidad de 0,72 M€ a gastos comunes de un inmueble com-
partido con la Dirección General de la Policía y el Cuerpo Nacional de la policía.

– A que se destinó la transferencia hecha a la Generalitat por importe de 35 M€?
– A que se destinó la transferencia hecha a la Generalitat por importe de 25 M€?
– A que se destinó la transferencia hecha a la Generalitat por importe de 3,46 M€?
– A que se destinó la transferencia hecha a la Generalitat por importe de 3,21 M€?

Palacio del Parlamento, 8 de noviembre de 2016 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
clíniques públiques del dolor a Lleida
314-06982/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 41183 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes clíniques del dolor públiques hi ha a Lleida?

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
clíniques públiques del dolor
314-06983/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 41184 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes clíniques del dolor públiques hi ha a Catalunya?

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
clíniques públiques del dolor per territoris
314-06984/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 41185 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes clíniques del dolor públiques hi ha a Catalunya, distribuïdes per ter-

ritoris?

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera 
per a una primera visita a la clínica del dolor a Lleida
314-06985/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 41186 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quant temps ha d’esperar un pacient per rebre una primera visita a la clínica 

del dolor a Lleida?

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Fascicle tercer
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera 
per a una segona visita a la clínica del dolor a Lleida i el temps 
d’espera per a una primera visita a la resta d’hospitals públics
314-06986/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 41187 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quant temps ha d’esperar un pacient per rebre una segona visita a la clínica del 

dolor a Lleida?
– Quin és el temps d’espera per a una primera visita a la clínica del dolor a la 

resta d’hospitals públics catalans?

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals que atenen a les unitats de les clíniques del dolor  
dels hospitals de Lleida
314-06987/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 41188 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el nombre de professionals que atenen a cada unitat de les clíniques del 

dolor a cada hospital de Lleida?

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals que atenen a les unitats de les clíniques del dolor  
dels hospitals
314-06988/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 41189 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el nombre de professionals que atenen a cada unitat de les clíniques del 

dolor a cada hospital de Catalunya?

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reclamacions per la llista d’espera per a ser atès a les clíniques  
del dolor a Lleida
314-06989/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 41190 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes reclamacions hi ha per la llista d’espera per ser atès a una clínica del 

dolor a Lleida?

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
reclamacions per la llista d’espera per a ser atès a les clíniques  
del dolor
314-06990/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 41191 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes reclamacions hi ha per la llista d’espera per ser atès a una clínica del 

dolor a Catalunya?

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans previstos 
per a millorar l’atenció als pacients amb dolor greu o invalidant a 
Lleida
314-06991/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 41192 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Hi ha algun Pla previst per millorar l’atenció als pacients amb dolor greu o in-

validant a Lleida?

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans previstos 
per a millorar l’atenció als pacients amb dolor greu o invalidant
314-06992/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 41193 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Hi ha algun Pla previst per millorar l’atenció als pacients amb dolor greu o in-

validant a Catalunya?

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre  
de baixes temporals cobertes per mitjà del Servei Públic  
d’Ocupació de Catalunya els darrers cinc anys
314-06993/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 41197 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Quantes baixes temporals han cobert les empreses mitjançant el servei del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya en els últims cinc anys, desglossat per anys?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada mitjana  
de les contractacions de les baixes temporals cobertes per mitjà  
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya els darrers cinc anys
314-06994/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 41198 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina durada mitjana han tingut les contractacions de les baixes temporals co-

bertes per les empreses mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya en els últims 
cinc anys, desglossat per anys?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que 
cerquen personal per a cobrir baixes temporals per mitjà del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya el darrer any
314-06995/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 41199 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el tamany de les empreses que cerquen personal per cobrir baixes tem-

porals al Servei d’Ocupació de Catalunya durant l’últim any?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de treballadors autònoms que han recorregut al Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya per a cobrir baixes temporals els darrers 
cinc anys
314-06996/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 41200 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants treballadors autònoms han recorregut al Servei d’Ocupació de Cata-

lunya per tal de cobrir baixes puntuals dels seus treballadors durant els últims cinc 
anys, desglossat per anys?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada mitjana 
de les contractacions de les baixes temporals sol·licitades per 
treballadors autònoms
314-06997/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 41201 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina durada mitjana han tingut els contractes destinats a cobrir baixes tem-

porals sol·licitats per treballadors autònoms?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres tecnològics que formen part del Centre Tecnològic de 
Catalunya
314-06998/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 41202 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants centres tecnològics a Catalunya formen part d’EURECAT? Quins re-

quisits ha de complir un centre tecnològic per formar-ne part?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adscripció al 
Centre Tecnològic de Catalunya de centres tecnològics de fora  
de Catalunya
314-06999/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 41203 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Hi ha adscrit a EURECAT algun centre de fora de Catalunya?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’adscriure centres tecnològics de fora de Catalunya al Centre 
Tecnològic de Catalunya
314-07000/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 41204 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Té previsió EURECAT d’adherir a la seva xarxa a centres tecnològics de fora 

de Catalunya? En cas negatiu, expliquin les raons.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres tecnològics que no formen part del Centre Tecnològic de 
Catalunya
314-07001/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 41205 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants centres tecnològics a Catalunya estan fora d’EURECAT?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu principal 
del Centre Tecnològic de Catalunya
314-07002/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 41206 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la missió o objectiu principal d’EURECAT?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos del 
Centre Tecnològic de Catalunya i els ingressos públics dels centres 
que no en formen part
314-07003/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 41207 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– D’on provenen els ingressos d’EURECAT? Es solicita indicar les quantitats?
– Quins ingressos públics tenen els centres tecnològics que estan fora d’EURECAT?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de creació 
del Centre Tecnològic de Catalunya
314-07004/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 41208 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina data va ser creat l’EURECAT?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment dels 
llocs de treball en el moment de la fusió de centres tecnològics que 
va crear el Centre Tecnològic de Catalunya
314-07005/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 41209 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– En la fusió de centres tecnològics en el moment de creació d’EURECAT, s’han 

mantingut els llocs de treball?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre  
de treballadors del Centre Tecnològic de Catalunya
314-07006/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 41210 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants treballadors formen part a dia d’avui d’EURECAT?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits exigits 
als centres tecnològics per a formar part del Centre Tecnològic de 
Catalunya
314-07007/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 41211 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines exigències han de complir els centres tecnològics per formar part i con-

tinuar formant-ne part d’EURECAT?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cases 
d’infants
314-07008/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 41212 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes cases d’infants hi ha a Catalunya? Es demana informació per munici-

pis on estan instal·lats.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida 
pressupostària anual que rep cada casa d’infants
314-07009/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 41213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Quina partida pressupostària pública anual rep cada casa d’infants de Catalu-
nya? És una quantitat fixa o una quantitat per nen acollit?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
de les cases d’infants
314-07010/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 41214 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places té cada casa d’infants de Catalunya?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
ocupades i lliures de les cases d’infants
314-07011/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 41215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Del total de places que té cada casa d’infants de Catalunya, quantes estan ocu-

pades i quantes estan lliures?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cases 
d’infants gestionades per entitats privades
314-07012/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 41216 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Del total de cases d’infants de Catalunya, quantes estan gestionades per enti-
tats privades?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que 
gestionen les cases d’infants
314-07013/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 41217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines entitats gestionen cada casa d’infants de Catalunya?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre  
de centres residencials d’acció educativa
314-07014/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 41218 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants centres residencials d’acció educativa hi ha a Catalunya? Es demana 

informació per municipis on estan instal·lats.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida 
pressupostària que rep cada centre residencial d’acció educativa
314-07015/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 41219 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina partida pressupostària pública rep cada centre residencial d’acció edu-

cativa a Catalunya?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que 
gestionen els centres residencials d’acció educativa
314-07016/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 41220 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines entitats gestionen cada centre residencial d’acció educativa a Catalunya?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats privades, 
públiques i concertades que gestionen els centres residencials 
d’acció educativa
314-07017/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 41221 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– De les entitats que gestionen cada centre residencial d’acció educativa a Cata-
lunya, quines són privades, quines són publiques i quines són concertades?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
que ofereix cada centre residencial d’acció educativa
314-07018/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 41222 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places ofereix cada centre residencial d’acció educativa a Catalunya?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
ocupades dels centres residencials d’acció educativa
314-07019/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 41223 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– De les places que ofereix cada centre residencial d’acció educativa a Catalunya, 

quantes places tenen ocupades? Es demana informació desglossada per centre.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre  
de treballadors de cada centre residencial d’acció educativa
314-07020/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 41224 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants treballadores té cada centre residencial d’acció educativa a Catalunya?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes 
i el sou mitjà dels treballadors dels centres residencials d’acció 
educativa
314-07021/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 41225 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Del total de treballadors de cada centre residencial d’acció educativa a Catalu-

nya, quants d’ells tenen contracte indefinit? Quants temporals? Quin es el sou mitjà 
per cada categoria?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’unitats 
de cures pal·liatives pediàtriques
314-07022/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 41226 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿Cuántas unidades de cuidados paliativos pediátricas hay en Cataluña?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de crear 
unitats de cures pal·liatives els pròxims cinc anys
314-07023/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 41227 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿Tiene el Govern previsión de crear alguna unidad de cuidados paliativos en los 

próximos cinco años en Cataluña?
– En caso afirmativo, ¿cuándo y dónde?
– En caso negativo, ¿por qué no?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants  
i adolescents que atenen les unitats de cures pal·liatives
314-07024/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 41228 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿Cuántos niños y adolescentes atienden las unidades de cuidados paliativos 

existentes en Cataluña?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants 
que atenen les unitats de cures pal·liatives
314-07025/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 41229 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– ¿Cuántos niños atienden cada las unidades de cuidados paliativos existentes 
en Cataluña?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les patologies que 
atenen les unitats de cures pal·liatives
314-07026/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 41230 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿Qué patologías atienden las unidades de cuidados paliativos existentes en Ca-

taluña?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat de les 
unitats de cures pal·liatives
314-07027/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 41231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿Qué capacidad tienen las unidades de cuidados paliativos existentes en Ca-

taluña?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els infants que no 
poden accedir a les unitats de cures pal·liatives pediàtriques per 
manca de places
314-07028/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 41232 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿Hay niños y/o adolescentes sin opción al acceso a cuidados paliativos existen-

tes en Cataluña por falta de plazas? En caso afirmativo, ¿cuántos?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la principal causa de 
mortalitat infantil els darrers cinc anys
314-07029/11

FORMULACIÓ: LAURA VÍLCHEZ SÁNCHEZ, DEL GP C’S

Reg. 41233 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– ¿Cuál es la mayor causa de mortalidad infantil en Cataluña en los últimos cin-

co años? Se solicita información desglosada por años.

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2016 
Laura Vílchez Sánchez, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els imports 
assignats a la Generalitat del Programa operatiu d’ocupació juvenil 
del Fons social europeu per al Regne d’Espanya
314-07030/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 41282 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines han estat les quanties assignades, totals i per eixos, del «Programa 

Operativo de Empleo Juvenil del FSE para el Reino de España» a la Generalitat de 
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Catalunya? Així com les anualitzacions de les quanties assignades i quins han estat 
els criteris de distribució a Espanya per les autoritats estatals.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les consignacions 
dels imports del programa operatiu assignats a la Generalitat per la 
Unitat Administradora del Fons Social Europeu
314-07031/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 41283 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines han estat les consignacions de les quantitats assignades pel programa 

operatiu a la Generalitat de Catalunya per la UAFSE? Demanem el seu desglossa-
ment en orgànic i funcional, així com la partida corresponent a cada anualitat, amb 
el que han estat incorporacions de romanents d’anys anteriors i el que hagin estat 
noves consignacions de crèdit.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les convocatòries 
vinculades al Programa operatiu de la garantia juvenil
314-07032/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 41284 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines han estat les convocatòries fetes per la Generalitat de Catalunya vincu-

lades al Programa operatiu de la garantia juvenil? Ho demanem tant per les quanties 
desglossades per anualitat i amb les seves vinculacions específiques partida a parti-
da pressupostària, així mateix, com pel seu nominal i el dia de publicació al DOGC.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’execució 
de cada acció vinculada al Programa operatiu per a Espanya de la 
iniciativa juvenil del Fons social europeu
314-07033/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 41285 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el nivell d’execució: partida a partida, convocatòria a convocatò-

ria, eix per eix, any a any, de cada acció vinculada al Programa operatiu per Espa-
nya de la iniciativa juvenil del FSE?

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell de 
pagament i de justificació de cada acció vinculada al Programa 
operatiu per a Espanya de la iniciativa juvenil del Fons social europeu
314-07034/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 41286 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin ha estat el nivell de pagament i justificació: partida a partida, convocatò-

ria a convocatòria, eix per eix, any a any, de cada acció vinculada al Programa ope-
ratiu per Espanya de la iniciativa juvenil del FSE?

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el risc de 
descompromís per la regla n+2 del Fons social europeu per als 
exercicis 2014 i 2015
314-07035/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 41287 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el risc de descompromís per la regla n+2 del FSE pels exercicis 2014 

i 2015 i quines són les mesures correctores que s’han pres a l’efecte d’assegurar la 
màxima execució i justificació dels fons provinents del FSE dins del Programa ope-
ratiu de la iniciativa juvenil?

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge 
de les accions i els programes posats en marxa en el marc de la 
garantia juvenil
314-07036/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 41288 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin percentatge de les accions i programes posats en marxa en el marc de la 

garantia juvenil han estat finançats amb recursos propis de la Generalitat? Per anys.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la taxa de cobertura 
dels programes de garantia juvenil
314-07037/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 41289 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la taxa de cobertura dels programes de garantia juvenil entre els joves 

que no estan ni formant-se ni treballant?

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de 
joves en situació positiva sis mesos després d’haver participat en el 
Programa de garantia juvenil
314-07038/11

FORMULACIÓ: POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC

Reg. 41290 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 

estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el percentatge de joves en una situació positiva (no han tornat a la si-

tuació de desocupació, manca d’educació o formació) un cop passats sis mesos de la 
seva participació en el Programa de garantia juvenil?

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016 
Pol Gibert Horcas, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions del 
Programa de treball i formació del 2012
314-07039/11

FORMULACIÓ: JOAN GARCÍA GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 41327 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Joan García González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué entidades o personas fueron beneficiarias de subvenciones del Programa 

treball i formació en el año 2012 y cuál fue la cuantía concedida a cada una?

Palacio del Parlamento, 9 de noviembre de 2016 
Joan García González, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a la 
definició dels beneficiaris de les subvencions del Programa de treball 
i formació del 2012
314-07040/11

FORMULACIÓ: JOAN GARCÍA GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 41328 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Joan García González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Qué criterios empleó el Departament competente en la definición de las en-
tidades y personas potencialmente beneficiarias de las subvenciones del Programa 
treball i formació en el año 2012?

Palacio del Parlamento, 9 de noviembre de 2016 
Joan García González, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions del 
Programa de treball i formació del 2013
314-07041/11

FORMULACIÓ: JOAN GARCÍA GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 41329 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Joan García González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué entidades o personas fueron beneficiarias de subvenciones del Programa 

treball i formació en el año 2013 y cuál fue la cuantía concedida a cada una?

Palacio del Parlamento, 9 de noviembre de 2016 
Joan García González, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a la 
definició dels beneficiaris de les subvencions del Programa de treball 
i formació del 2013
314-07042/11

FORMULACIÓ: JOAN GARCÍA GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 41330 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Joan García González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué criterios empleó el Departament competente en la definición de las en-

tidades y personas potencialmente beneficiarias de las subvenciones del Programa 
treball i formació en el año 2013?

Palacio del Parlamento, 9 de noviembre de 2016 
Joan García González, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions del 
Programa de treball i formació del 2014
314-07043/11

FORMULACIÓ: JOAN GARCÍA GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 41331 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Joan García González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué entidades o personas fueron beneficiarias de subvenciones del Programa 

treball i formació en el año 2014 y cuál fue la cuantía concedida a cada una?

Palacio del Parlamento, 9 de noviembre de 2016 
Joan García González, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a la 
definició dels beneficiaris de les subvencions del Programa de treball 
i formació del 2014
314-07044/11

FORMULACIÓ: JOAN GARCÍA GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 41332 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Joan García González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué criterios empleó el Departament competente en la definición de las en-

tidades y personas potencialmente beneficiarias de las subvenciones del Programa 
treball i formació en el año 2014?

Palacio del Parlamento, 9 de noviembre de 2016 
Joan García González, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions del 
Programa de treball i formació del 2015
314-07045/11

FORMULACIÓ: JOAN GARCÍA GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 41333 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Joan García González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
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– ¿Qué entidades o personas fueron beneficiarias de subvenciones del Programa 
treball i formació en el año 2015 y cuál fue la cuantía concedida a cada una?

Palacio del Parlamento, 9 de noviembre de 2016 
Joan García González, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a la 
definició dels beneficiaris de les subvencions del Programa de treball 
i formació del 2015
314-07046/11

FORMULACIÓ: JOAN GARCÍA GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 41334 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Joan García González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué criterios empleó el Departament competente en la definición de las en-

tidades y personas potencialmente beneficiarias de las subvenciones del Programa 
treball i formació en el año 2015?

Palacio del Parlamento, 9 de noviembre de 2016 
Joan García González, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a la 
definició dels beneficiaris de les subvencions del Programa de treball 
i formació del 2015
314-07047/11

FORMULACIÓ: JOAN GARCÍA GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 41335 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Joan García González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué criterios ha empleado el Departament competente en la definición de las 

entidades y personas potencialmente beneficiarias de las subvenciones del Programa 
treball i formació en el año 2015?

Palacio del Parlamento, 9 de noviembre de 2016 
Joan García González, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació per 
a ampliar el termini de sol·licitud de les subvencions del programa 
Forma i Insereix del 2016
314-07048/11

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP C’S

Reg. 41379 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– En relación con la Resolució TSF/2298/2016, de 3 d’octubre, d’amplia-

ció de termini per presentar sol·licituds de la convocatòria prevista a la Resolució 
TSF/1642/2016, d’1 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 de 
les subvencions destinades a les actuacions del programa Forma i Insereix ¿a qué se 
debe y cómo justifica el Departament la ampliación del plazo para concurrir a las 
subvenciones del programa Forma i Insereix del año 2016?

Palacio del Parlamento, 10 de noviembre de 2016 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de 
l’ampliació del termini de sol·licitud de les subvencions del programa 
Forma i Insereix del 2016
314-07049/11

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP C’S

Reg. 41380 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– En relación con la Resolució TSF/2298/2016, de 3 d’octubre, d’amplia-

ció de termini per presentar sol·licituds de la convocatòria prevista a la Resolució 
TSF/1642/2016, d’1 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 de 
les subvencions destinades a les actuacions del programa Forma i Insereix ¿Por qué 
se ha tenido que ampliar el plazo para concurrir a las subvenciones del programa 
Forma i Insereix del año 2016?

Palacio del Parlamento, 10 de noviembre de 2016 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’entitats 
o persones que han sol·licitat alguna subvenció del programa Forma i 
Insereix del 2016 abans de l’ampliació del termini
314-07050/11

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP C’S

Reg. 41381 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– En relación con la Resolució TSF/2298/2016, de 3 d’octubre, d’amplia-

ció de termini per presentar sol·licituds de la convocatòria prevista a la Resolució 
TSF/1642/2016, d’1 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 de 
les subvencions destinades a les actuacions del programa Forma i Insereix ¿Cuántas 
entidades o personas habían solicitado concurrir a las subvenciones del programa 
Forma i Insereix del año 2016 en la fecha de adopción del ampliación del plazo de 
solicitud?

Palacio del Parlamento, 10 de noviembre de 2016 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’entitats 
o persones que han sol·licitat alguna subvenció del programa Forma  
i Insereix del 2016 després de l’ampliació del termini
314-07051/11

FORMULACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, DEL GP C’S

Reg. 41382 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– En relación con la Resolució TSF/2298/2016, de 3 d’octubre, d’amplia-

ció de termini per presentar sol·licituds de la convocatòria prevista a la Resolució 
TSF/1642/2016, d’1 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 de 
les subvencions destinades a les actuacions del programa Forma i Insereix ¿Cuántas 
entidades o personas han solicitado concurrir a las subvenciones del programa For-
ma i Insereix del año 2016 tras la ampliación del plazo de solicitud?

Palacio del Parlamento, 10 de noviembre de 2016 
Noemí de la Calle Sifré, diputada GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’incrementar la transferència al Consorci per a la Normalització 
Lingüística als pressupostos del 2017
314-07052/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 41384 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlamento
María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– Tiene previsto el Govern incrementar la transferencia al Consorci por la Nor-

malització Lingüística (CPNL) en los próximos presupuestos de la Generalitat para el 
2017, de tal manera que se pueda asegurar el gasto en remuneraciones del personal?

Palacio del Parlamento, 9 de noviembre de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de 
negociació amb els representants sindicals del Consorci per a la 
Normalització Lingüística
314-07053/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 41385 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlamento
María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué motivos justifica que el Govern sea tan reticente a la hora de plantear un 

calendario de negociación con los representantes sindicales del CPNL?

Palacio del Parlamento, 9 de noviembre de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els nombre d’alts 
càrrecs i càrrecs directius del Consorci per a la Normalització 
Lingüística
314-07054/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 41386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlamento
María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento 
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del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuál es el número de altos cargos y cargos directivos del CPNL? Indicar para 

cada uno de ellos la retribución anual bruta, las funciones que desarrolla y el tiem-
po en el cargo.

Palacio del Parlamento, 9 de noviembre de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pla director per al 
Consorci per a la Normalització Lingüística
314-07055/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 41387 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlamento
María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué conclusiones ha extraído el Govern de la Generalitat del plan director 

para el CPNL elaborado en marzo de 2014 por la consultora Deloitte?

Palacio del Parlamento, 9 de noviembre de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions i el 
calendari per a millorar el Consorci per a la Normalització Lingüística
314-07056/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 41388 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlamento
María José García Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con res-
puesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Qué acciones de mejora tiene previsto implementar o qué acciones ha puesto 

ya en marcha el Govern para mejorar el CPNL fruto del plan director elaborado en 
marzo de 2014? Indicar el calendario de implementación de las medidas.

Palacio del Parlamento, 9 de noviembre de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data i els centres 
de salut en què es posaran en funcionament les unitats d’expertesa 
en síndromes de sensibilització central
314-07057/11

FORMULACIÓ: ALBANO DANTE FACHIN POZZI, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CSP

Reg. 41439 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt, Àngels Martínez Castells, 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, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació a les unitats d’expertesa en síndromes de sensibilització central (fibro-

miàlgia, síndrome de fatiga crònica i sensibilitat química múltiple), s’ha publicitat la 
posada en funcionament de les unitats d’expertesa de Girona i de les Terres de l’Ebre, 
així com l’acreditació o el compliment de criteris d’idoneïtat de la unitat de Lleida, 
però en moltes zones del país la ciutadania afectada segueix manifestant no tenir ac-
cés a una unitat d’expertesa en SSC. Amb l’exprés desig d’aturar un procés encetat de 
judicialització de la salut que no pot portar a res de bo per les polítiques publiques i 
l’equitat.

– Quan i en quins centres de salut es posaran en funcionament les unitats d’ex-
pertesa en SSC que es necessiten a la Catalunya central, a Tarragona, al Vallès, al 
Baix Llobregat, al Barcelonès Sud, al Barcelonès Nord i al Maresme?

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2016 
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt; Àngels Martínez Castells, dipu-

tada, GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que 
es dediquen al compliment dels criteris d’idoneïtat de les unitats 
d’expertesa en síndromes de sensibilització central de l’Hospital  
de la Vall d’Hebron i de l’Hospital Clínic
314-07058/11

FORMULACIÓ: ALBANO DANTE FACHIN POZZI, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CSP

Reg. 41440 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt, Àngels Martínez Castells, 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, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació a les unitats d’expertesa en síndromes de sensibilització central (fibro-

miàlgia, síndrome de fatiga crònica i sensibilitat química múltiple), s’ha publicitat 
la posada en funcionament de les unitats d’expertesa de Girona i de les Terres de  
l’Ebre, així com l’acreditació o el compliment de criteris d’idoneïtat de la unitat  
de Lleida, però en moltes zones del país la ciutadania afectada segueix manifestant 
no tenir accés a una unitat d’expertesa en SSC. Amb l’exprés desig d’aturar un pro-
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cés encetat de judicialització de la salut que no pot portar a res de bo per les políti-
ques publiques i l’equitat.

– S’estan dedicant els recursos necessaris per tal que les unitats d’expertesa en 
SSC de l’Hospital Vall d’Hebron i de l’Hospital Clínic compleixin ens criteris d’ido-
neïtat necessaris per a garantir-ne el seu bon funcionament?

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2016 
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt; Àngels Martínez Castells, dipu-

tada, GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de posada 
en funcionament de les unitats d’expertesa en síndromes de 
sensibilització central de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i 
l’Hospital del Mar, de Barcelona
314-07059/11

FORMULACIÓ: ALBANO DANTE FACHIN POZZI, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CSP

Reg. 41441 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt, Àngels Martínez Castells, 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, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació a les unitats d’expertesa en síndromes de sensibilització central (fibro-

miàlgia, síndrome de fatiga crònica i sensibilitat química múltiple), s’ha publicitat la 
posada en funcionament de les unitats d’expertesa de Girona i de les Terres de l’Ebre, 
així com l’acreditació o el compliment de criteris d’idoneïtat de la unitat de Lleida, 
però en moltes zones del país la ciutadania afectada segueix manifestant no tenir ac-
cés a una unitat d’expertesa en SSC. Amb l’exprés desig d’aturar un procés encetat de 
judicialització de la salut que no pot portar a res de bo per les polítiques publiques i 
l’equitat.

– Quan es posaran en funcionament les altres unitats que es necessiten a la ciutat 
de Barcelona per donar cobertura al conjunt de la seva ciutadania (Hospital de Sant 
Pau i Hospital del Mar)?

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2016 
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt; Àngels Martínez Castells, dipu-

tada, GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els metges que 
coordinaran les unitats d’expertesa en síndromes de sensibilització 
central
314-07060/11

FORMULACIÓ: ALBANO DANTE FACHIN POZZI, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CSP

Reg. 41442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt, Àngels Martínez Castells, 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, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació a les unitats d’expertesa en síndromes de sensibilització central (fibro-

miàlgia, síndrome de fatiga crònica i sensibilitat química múltiple), s’ha publicitat 
la posada en funcionament de les unitats d’expertesa de Girona i de les Terres de  
l’Ebre, així com l’acreditació o el compliment de criteris d’idoneïtat de la unitat  
de Lleida, però en moltes zones del país la ciutadania afectada segueix manifestant 
no tenir accés a una unitat d’expertesa en SSC. Amb l’exprés desig d’aturar un pro-
cés encetat de judicialització de la salut que no pot portar a res de bo per les políti-
ques publiques i l’equitat.

– Qui són o qui està previst que siguin els metges responsables o que coordina-
ran cada una de les unitats d’expertesa en SSC?

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2016 
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt; Àngels Martínez Castells, dipu-

tada, GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes 
de formació en síndromes de sensibilització central per als 
professionals de la salut
314-07061/11

FORMULACIÓ: ALBANO DANTE FACHIN POZZI, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CSP

Reg. 41443 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt, Àngels Martínez Castells, 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, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació a les unitats d’expertesa en síndromes de sensibilització central (fi-

bromiàlgia, síndrome de fatiga crònica i sensibilitat química múltiple), s’ha publi-
citat la posada en funcionament de les unitats d’expertesa de Girona i de les Terres  
de l’Ebre, així com l’acreditació o el compliment de criteris d’idoneïtat de la unitat de  
Lleida, però en moltes zones del país la ciutadania afectada segueix manifestant no 
tenir accés a una unitat d’expertesa en SSC. Amb l’exprés desig d’aturar un procés 
encetat de judicialització de la salut que no pot portar a res de bo per les polítiques 
publiques i l’equitat.
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– Quins programes de formació en síndromes de sensibilització central per a 
professionals de la salut s’estan realitzant o es té previst realitzar, tant en l’àmbit de 
l’atenció primària com de l’atenció hospitalària?

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2016 
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt; Àngels Martínez Castells, dipu-

tada, GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta que es 
dóna a les persones amb síndromes de sensibilització central que 
viuen en zones que no tenen unitats d’expertesa
314-07062/11

FORMULACIÓ: ALBANO DANTE FACHIN POZZI, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CSP

Reg. 41444 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt, Àngels Martínez Castells, 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, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació a les unitats d’expertesa en síndromes de sensibilització central (fibro-

miàlgia, síndrome de fatiga crònica i sensibilitat química múltiple), s’ha publicitat la 
posada en funcionament de les unitats d’expertesa de Girona i de les Terres de l’Ebre, 
així com l’acreditació o el compliment de criteris d’idoneïtat de la unitat de Lleida, 
però en moltes zones del país la ciutadania afectada segueix manifestant no tenir ac-
cés a una unitat d’expertesa en SSC. Amb l’exprés desig d’aturar un procés encetat de 
judicialització de la salut que no pot portar a res de bo per les polítiques publiques i 
l’equitat.

– A fi d’evitar la judicialització de la salut, mentre alguns territoris encara no 
disposin d’unitats d’expertesa, com passa actualment, quina resposta s’està donant 
a les persones afectades que resideixen en aquests territoris per tal que no hagin de 
reclamar l’atenció especialitzada que necessiten per via judicial?

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2016 
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt; Àngels Martínez Castells, dipu-

tada, GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes o els 
estudis relatius a algun document d’identificació fets per l’Institut 
d’Estudis de l’Autogovern
314-07063/11

FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL GP PPC

Reg. 41533 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Andrea Levy Soler, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
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lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Pot confirmar el Govern si l’Institut d’Estudis de l’Autogovern està realitzant 

–o ha realitzat– informes o estudis relatius a una targeta de serveis o document 
d’identificació o carta de drets polítics, civils i socials o targeta ciutadana d’accés 
als serveis públics?

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2016 
Andrea Levy Soler, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions d’una 
hipotètica targeta de serveis desenvolupada per l’Institut d’Estudis 
de l’Autogovern
314-07064/11

FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL GP PPC

Reg. 41534 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Andrea Levy Soler, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quines funcions tindria una hipotètica targeta de serveis o document d’identifi-

cació o carta de drets polítics, civils i socials o targeta ciutadana d’accés als serveis 
públics que sembla estar desenvolupant l’Institut d’Estudis de l’Autogovern?

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2016 
Andrea Levy Soler, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat d’una 
targeta de serveis o d’un document d’identificació
314-07065/11

FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL GP PPC

Reg. 41535 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Andrea Levy Soler, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Pot explicar el Govern perquè és necessària una targeta de serveis o document 

d’identificació o carta de drets polítics, civils i socials o targeta ciutadana d’accés als 
serveis públics d’àmbit català més enllà de la utilitat de la Targeta Sanitària Indivi-
dual o el Document Nacional d’Identitat?

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2016 
Andrea Levy Soler, diputada GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels 
treballs de desenvolupament de la targeta de serveis o document 
d’identificació que potser està fent l’Institut d’Estudis de l’Autogovern
314-07066/11

FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL GP PPC

Reg. 41536 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Andrea Levy Soler, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el cost dels treballs de desenvolupament de la targeta de serveis o do-

cument d’identificació o carta de drets polítics, civils i socials o targeta ciutadana 
d’accés als serveis públics d’àmbit català que sembla està duent a terme l’Institut 
d’Estudis de l’Autogovern?

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2016 
Andrea Levy Soler, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la posada 
en funcionament de la targeta de serveis o document d’identificació 
que potser està fent l’Institut d’Estudis de l’Autogovern
314-07067/11

FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL GP PPC

Reg. 41537 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Andrea Levy Soler, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quin seria el cost total de la posada en funcionament de la targeta de serveis o 

document d’identificació o carta de drets polítics, civils i socials o targeta ciutada-
na d’accés als serveis públics d’àmbit català que sembla està duent a terme l’Institut 
d’Estudis de l’Autogovern?

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2016 
Andrea Levy Soler, diputada GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes o els 
contractes amb alguna empresa perquè desenvolupi una targeta de 
serveis o un document d’identificació
314-07068/11

FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL GP PPC

Reg. 41538 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Andrea Levy Soler, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Per tal de desenvolupar una targeta de serveis o document d’identificació o car-

ta de drets polítics, civils i socials o targeta ciutadana d’accés als serveis públics, ha 
establert el Govern alguna mena de contacte o contracte amb alguna empresa o ins-
titució de dins o fora de l’Administració de la Generalitat? En cas afirmatiu, detallar 
el tipus de relació i els efectes executius i/o en la despesa.

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2016 
Andrea Levy Soler, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el detall del cost 
del desenvolupament d’una targeta de serveis o un document 
d’identificació
314-07069/11

FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL GP PPC

Reg. 41539 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Andrea Levy Soler, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Respecte al desenvolupament d’una targeta de serveis o document d’identifi-

cació o carta de drets polítics, civils i socials o targeta ciutadana d’accés als serveis 
públics, és cert –tal com s’ha publicat– que tindria un cost de 9 milions d’euros? 
Detallar per conceptes i imports.

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2016 
Andrea Levy Soler, diputada GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els beneficis d’una 
targeta de serveis o un document d’identificació amb relació al seu 
cost
314-07070/11

FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL GP PPC

Reg. 41540 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Andrea Levy Soler, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Considera el Govern que els beneficis d’una targeta de serveis o document 

d’identificació o carta de drets polítics, civils i socials o targeta ciutadana d’accés als 
serveis públics superen el cost de desenvolupament, fabricació, distribució i utilitza-
ció per a totes aquelles coses que no pugui complir el Document Nacional d’Identi-
tat o la Targeta Sanitària Individual?

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2016 
Andrea Levy Soler, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resolució i la 
publicació definitiva de la declaració del Convent del Roser, de 
Lleida, com a bé cultural d’interès nacional
314-07071/11

FORMULACIÓ: MIREIA BOYA E BUSQUET, DEL GP CUP·CC

Reg. 41578 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

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

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 160 
i 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: 
A la Conselleria de Cultura, al Director General de Patrimoni Cultural
– En quin estat de tramitació es troba l’expedient del Roser de Lleida, després de 

l’aprovació de declaració de BCIN per la Comissió de Patrimoni de la Generalitat 
de Catalunya?

– Per quan està prevista la resolució i publicació definitiva com a BCIN?

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2016 
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC
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el 2016 en què s’ha ordenat presó preventiva
	314-06105/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avançament de l’edat de jubilació dels mossos d’esquadra mitjançant coeficients reductors
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos específics i adaptats per als interns que participen en el Programa Accepta per a quan surten del centre penitenciari
	314-06421/11
	Resposta del Govern
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	323-00067/11
	Substanciació

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment 
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els criteris per a fixar el contingut de les preguntes que es fan 
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dels centres tutelars
	311-00451/11
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s
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	311-00485/11
	Anunci: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s
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	Anunci: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la comissió de delictes per part de menors no tutelats
	311-00489/11
	Anunci: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a millorar la situació dels menors addictes a la cola
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals que atenen a les unitats de les clíniques del dolor 
dels hospitals de Lleida
	314-06987/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s
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	314-06989/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reclamacions per la llista d’espera per a ser atès a les clíniques 
del dolor
	314-06990/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans previstos per a millorar l’atenció als pacients amb dolor greu o invalidant a Lleida
	314-06991/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans previstos per a millorar l’atenció als pacients amb dolor greu o invalidant
	314-06992/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de baixes temporals cobertes per mitjà del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya els darrers cinc anys
	314-06993/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada mitjana 
de les contractacions de les baixes temporals cobertes per mitjà 
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya els darrers cinc anys
	314-06994/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses que cerquen personal per a cobrir baixes temporals per mitjà del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya el darrer any
	314-06995/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors autònoms que han recorregut al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a cobrir baixes temporals els darrers cinc anys
	314-06996/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada mitjana de les contractacions de les baixes temporals sol·licitades per treballadors autònoms
	314-06997/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres tecnològics que formen part del Centre Tecnològic de Catalunya
	314-06998/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adscripció al Centre Tecnològic de Catalunya de centres tecnològics de fora 
de Catalunya
	314-06999/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’adscriure centres tecnològics de fora de Catalunya al Centre Tecnològic de Catalunya
	314-07000/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres tecnològics que no formen part del Centre Tecnològic de Catalunya
	314-07001/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’objectiu principal del Centre Tecnològic de Catalunya
	314-07002/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos del Centre Tecnològic de Catalunya i els ingressos públics dels centres que no en formen part
	314-07003/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de creació del Centre Tecnològic de Catalunya
	314-07004/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment dels llocs de treball en el moment de la fusió de centres tecnològics que va crear el Centre Tecnològic de Catalunya
	314-07005/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de treballadors del Centre Tecnològic de Catalunya
	314-07006/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els requisits exigits als centres tecnològics per a formar part del Centre Tecnològic de Catalunya
	314-07007/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cases d’infants
	314-07008/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària anual que rep cada casa d’infants
	314-07009/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de les cases d’infants
	314-07010/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places ocupades i lliures de les cases d’infants
	314-07011/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cases d’infants gestionades per entitats privades
	314-07012/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que gestionen les cases d’infants
	314-07013/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de centres residencials d’acció educativa
	314-07014/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària que rep cada centre residencial d’acció educativa
	314-07015/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que gestionen els centres residencials d’acció educativa
	314-07016/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats privades, públiques i concertades que gestionen els centres residencials d’acció educativa
	314-07017/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places que ofereix cada centre residencial d’acció educativa
	314-07018/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places ocupades dels centres residencials d’acció educativa
	314-07019/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de treballadors de cada centre residencial d’acció educativa
	314-07020/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes i el sou mitjà dels treballadors dels centres residencials d’acció educativa
	314-07021/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’unitats de cures pal·liatives pediàtriques
	314-07022/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de crear unitats de cures pal·liatives els pròxims cinc anys
	314-07023/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants 
i adolescents que atenen les unitats de cures pal·liatives
	314-07024/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants que atenen les unitats de cures pal·liatives
	314-07025/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les patologies que atenen les unitats de cures pal·liatives
	314-07026/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la capacitat de les unitats de cures pal·liatives
	314-07027/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els infants que no poden accedir a les unitats de cures pal·liatives pediàtriques per manca de places
	314-07028/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la principal causa de mortalitat infantil els darrers cinc anys
	314-07029/11
	Formulació: Laura Vílchez Sánchez, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els imports assignats a la Generalitat del Programa operatiu d’ocupació juvenil del Fons social europeu per al Regne d’Espanya
	314-07030/11
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les consignacions dels imports del programa operatiu assignats a la Generalitat per la Unitat Administradora del Fons Social Europeu
	314-07031/11
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les convocatòries vinculades al Programa operatiu de la garantia juvenil
	314-07032/11
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’execució de cada acció vinculada al Programa operatiu per a Espanya de la iniciativa juvenil del Fons social europeu
	314-07033/11
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell de pagament i de justificació de cada acció vinculada al Programa operatiu per a Espanya de la iniciativa juvenil del Fons social europeu
	314-07034/11
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el risc de descompromís per la regla n+2 del Fons social europeu per als exercicis 2014 i 2015
	314-07035/11
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de les accions i els programes posats en marxa en el marc de la garantia juvenil
	314-07036/11
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la taxa de cobertura dels programes de garantia juvenil
	314-07037/11
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de joves en situació positiva sis mesos després d’haver participat en el Programa de garantia juvenil
	314-07038/11
	Formulació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions del Programa de treball i formació del 2012
	314-07039/11
	Formulació: Joan García González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a la definició dels beneficiaris de les subvencions del Programa de treball i formació del 2012
	314-07040/11
	Formulació: Joan García González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions del Programa de treball i formació del 2013
	314-07041/11
	Formulació: Joan García González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a la definició dels beneficiaris de les subvencions del Programa de treball i formació del 2013
	314-07042/11
	Formulació: Joan García González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions del Programa de treball i formació del 2014
	314-07043/11
	Formulació: Joan García González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a la definició dels beneficiaris de les subvencions del Programa de treball i formació del 2014
	314-07044/11
	Formulació: Joan García González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions del Programa de treball i formació del 2015
	314-07045/11
	Formulació: Joan García González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a la definició dels beneficiaris de les subvencions del Programa de treball i formació del 2015
	314-07046/11
	Formulació: Joan García González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a la definició dels beneficiaris de les subvencions del Programa de treball i formació del 2015
	314-07047/11
	Formulació: Joan García González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la justificació per a ampliar el termini de sol·licitud de les subvencions del programa Forma i Insereix del 2016
	314-07048/11
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de l’ampliació del termini de sol·licitud de les subvencions del programa Forma i Insereix del 2016
	314-07049/11
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’entitats o persones que han sol·licitat alguna subvenció del programa Forma i Insereix del 2016 abans de l’ampliació del termini
	314-07050/11
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’entitats o persones que han sol·licitat alguna subvenció del programa Forma 
i Insereix del 2016 després de l’ampliació del termini
	314-07051/11
	Formulació: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’incrementar la transferència al Consorci per a la Normalització Lingüística als pressupostos del 2017
	314-07052/11
	Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de negociació amb els representants sindicals del Consorci per a la Normalització Lingüística
	314-07053/11
	Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els nombre d’alts càrrecs i càrrecs directius del Consorci per a la Normalització Lingüística
	314-07054/11
	Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pla director per al Consorci per a la Normalització Lingüística
	314-07055/11
	Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions i el calendari per a millorar el Consorci per a la Normalització Lingüística
	314-07056/11
	Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data i els centres de salut en què es posaran en funcionament les unitats d’expertesa en síndromes de sensibilització central
	314-07057/11
	Formulació: Albano Dante Fachin Pozzi, juntament amb un altre diputat del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos que es dediquen al compliment dels criteris d’idoneïtat de les unitats d’expertesa en síndromes de sensibilització central de l’Hospital de la Vall d’Hebron i de l’Hospital Clínic
	314-07058/11
	Formulació: Albano Dante Fachin Pozzi, juntament amb un altre diputat del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data de posada en funcionament de les unitats d’expertesa en síndromes de sensibilització central de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l’Hospital del Mar, de Barcelona
	314-07059/11
	Formulació: Albano Dante Fachin Pozzi, juntament amb un altre diputat del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els metges que coordinaran les unitats d’expertesa en síndromes de sensibilització central
	314-07060/11
	Formulació: Albano Dante Fachin Pozzi, juntament amb un altre diputat del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes de formació en síndromes de sensibilització central per als professionals de la salut
	314-07061/11
	Formulació: Albano Dante Fachin Pozzi, juntament amb un altre diputat del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta que es dóna a les persones amb síndromes de sensibilització central que viuen en zones que no tenen unitats d’expertesa
	314-07062/11
	Formulació: Albano Dante Fachin Pozzi, juntament amb un altre diputat del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els informes o els estudis relatius a algun document d’identificació fets per l’Institut d’Estudis de l’Autogovern
	314-07063/11
	Formulació: Andrea Levy Soler, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions d’una hipotètica targeta de serveis desenvolupada per l’Institut d’Estudis de l’Autogovern
	314-07064/11
	Formulació: Andrea Levy Soler, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat d’una targeta de serveis o d’un document d’identificació
	314-07065/11
	Formulació: Andrea Levy Soler, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels treballs de desenvolupament de la targeta de serveis o document d’identificació que potser està fent l’Institut d’Estudis de l’Autogovern
	314-07066/11
	Formulació: Andrea Levy Soler, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la posada en funcionament de la targeta de serveis o document d’identificació que potser està fent l’Institut d’Estudis de l’Autogovern
	314-07067/11
	Formulació: Andrea Levy Soler, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes o els contractes amb alguna empresa perquè desenvolupi una targeta de serveis o un document d’identificació
	314-07068/11
	Formulació: Andrea Levy Soler, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el detall del cost del desenvolupament d’una targeta de serveis o un document d’identificació
	314-07069/11
	Formulació: Andrea Levy Soler, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els beneficis d’una targeta de serveis o un document d’identificació amb relació al seu cost
	314-07070/11
	Formulació: Andrea Levy Soler, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resolució i la publicació definitiva de la declaració del Convent del Roser, de Lleida, com a bé cultural d’interès nacional
	314-07071/11
	Formulació: Mireia Boya e Busquet, del GP CUP-CC






