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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la previsió d’incloure les 
demandes de la comunitat educativa en els pressupostos de la Generalitat per al 2017
310-00137/11
Substanciació 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la pobresa energètica
310-00138/11
Substanciació 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els autònoms
310-00139/11
Substanciació 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’acció exterior
310-00140/11
Substanciació 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Cos d’Inspectors d’En-
senyament
310-00141/11
Substanciació 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els danys causats per la 
fauna salvatge
310-00142/11
Substanciació 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els resultats de la darrera 
conferència sectorial d’ensenyament
310-00143/11
Substanciació 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les novetats de l’aplicació 
mòbil per a víctimes de la violència masclista
310-00144/11
Substanciació 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els pressupostos de la 
Generalitat amb relació a la salut laboral
310-00145/11
Substanciació 24

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la 
idoneïtat dels pressupostos de la Generalitat per al 2017 per a afrontar la situació 
d’emergència social a Catalunya
317-00092/11
Substanciació 24

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les no-
ves vies de diàleg ofertes pel Govern de l’Estat
317-00093/11
Substanciació 24
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la pos-
sible il·legalitat dels pressupostos de la Generalitat per al 2017, sobre la impossibi-
litat de fer cap referèndum sobre la independència mentre el Partit Popular governi 
a Espanya, i sobre el diàleg amb el Govern de l’Estat
317-00094/11
Substanciació 25

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la pre-
sència del Govern a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera de les Comu-
nitats Autònomes i sobre la conveniència de l’ús de la via multilateral per al diàleg 
amb el Govern de l’Estat
317-00095/11
Substanciació 25

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l’opi-
nió del Govern amb relació a la campanya de diàleg iniciada pel Govern de l’Estat
317-00096/11
Substanciació 25

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l’es-
forç del Govern per a obligar les companyies subministradores de serveis bàsics a 
assumir llurs responsabilitats socials
317-00097/11
Substanciació 25

1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d’incloure 
nous criteris socials per a l’accés a la renda mínima d’inserció
311-00007/11
Substanciació 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els requisits que preveu 
incloure per a l’accés a la renda mínima d’inserció
311-00008/11
Substanciació 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les obligacions socials 
bàsiques per a accedir a la renda mínima d’inserció
311-00009/11
Substanciació 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la quantitat prevista 
per a la renda mínima d’inserció en els pressupostos del 2016
311-00010/11
Substanciació 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de benefi-
ciaris de la renda mínima d’inserció que té previst incrementar amb l’ampliació del 
pressupost per al 2016
311-00011/11
Substanciació 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de bene-
ficiaris de la renda mínima d’inserció que n’han quedat exclosos el 2014 i el 2015
311-00012/11
Substanciació 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’agents 
forestals
311-00028/11
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’efectius 
dels agents forestals en actiu
311-00029/11
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència d’un mapa 
amb els emplaçaments dels agents forestals
311-00030/11
Substanciació 27
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de convocar 
places d’agents forestals el 2016
311-00031/11
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’elaboració d’un estudi 
relatiu al dèficit d’efectius d’agents forestals
311-00032/11
Substanciació 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de voluntaris 
de les agrupacions de defensa forestal
311-00033/11
Substanciació 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’efectius 
de voluntaris de les agrupacions de defensa forestal en actiu
311-00034/11
Substanciació 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència d’un mapa 
amb els emplaçaments dels voluntaris de les agrupacions de defensa forestal
311-00035/11
Substanciació 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sol·licituds 
d’indemnitzacions per a dones víctimes de la violència masclista registrades el 2015
311-00050/11
Substanciació 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les empreses o les 
entitats amb què ha subscrit contractes públics relatius als serveis socials en el 
període 2010-2015
311-00070/11
Substanciació 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les residències per a 
gent gran de titularitat d’una corporació local amb les quals té un conveni de cofi-
nançament
311-00071/11
Substanciació 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places 
de residències per a gent gran de titularitat de la Generalitat
311-00072/11
Substanciació 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment del pro-
jecte de desenvolupament dels regadius per part de l’empresa Aigües del Segarra 
Garrigues
311-00163/11
Substanciació 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge de la 
superfície prevista de regadiu que es podrà regar en acabar el projecte del canal 
Segarra-Garrigues
311-00164/11
Substanciació 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els treballs i les accions 
de l’empresa Aigües del Segarra Garrigues en el projecte del canal els darrers anys
311-00165/11
Substanciació 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la repercussió pres-
supostària dels treballs i les accions de l’empresa Aigües del Segarra Garrigues en 
el projecte del canal
311-00166/11
Substanciació 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el control de l’activitat 
econòmica i executiva de la concessió de les obres del canal Segarra-Garrigues
311-00167/11
Substanciació 30
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la incorporació de re-
gants al canal Segarra-Garrigues
311-00168/11
Substanciació 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’efecte socioeconòmic 
dels nous regadius del canal Segarra-Garrigues en les poblacions afectades
311-00169/11
Substanciació 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la divulgació de la pla-
nificació i la implantació del sistema de regadiu del canal Segarra-Garrigues
311-00170/11
Substanciació 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les previsions amb re-
lació al sistema de regadiu del canal Segarra-Garrigues
311-00171/11
Substanciació 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol d’inspecció 
dels centres per a la gent gran
311-00172/11
Substanciació 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla d’actuació per a 
la inspecció de residències per a la gent gran
311-00173/11
Substanciació 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el model de resolució 
per a l’avaluació de la inspecció de residències per a la gent gran
311-00174/11
Substanciació 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el període per a re-
soldre les incidències detectades en la inspecció de residències per a la gent gran
311-00175/11
Substanciació 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el tràmit d’audiència que 
es dóna a les residències per a la gent gran per a presentar les incidències resoltes
311-00176/11
Substanciació 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les incidències detec-
tades en les inspeccions de centres per a la gent gran
311-00177/11
Substanciació 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres per a la 
gent gran en què les inspeccions han detectat incidències
311-00178/11
Substanciació 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les incidències resoltes 
favorablement en els centres per a la gent gran del 2014 ençà
311-00179/11
Substanciació 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les incidències resoltes 
desfavorablement en els centres per a la gent gran del 2014 ençà
311-00180/11
Substanciació 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’inspecci-
ons de residències públiques per a la gent gran
311-00181/11
Substanciació 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’inspecci-
ons de residències concertades per a la gent gran
311-00182/11
Substanciació 33
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’elaboració d’un estudi 
de l’acceptació de la implantació d’un model d’ensenyament bilingüe
311-00280/11
Substanciació 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les subvencions con-
cedides pel Departament de Cultura a la Universitat Catalana d’Estiu
311-00304/11
Substanciació 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ús de les noves tec-
nologies per a la tramitació electrònica dels procediments judicials
311-00316/11
Substanciació 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la posada en marxa del 
nou model d’organització de l’Administració de justícia
311-00317/11
Substanciació 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el millorament del temps 
de resolució dels assumptes judicials
311-00318/11
Substanciació 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el millorament de l’aten-
ció als ciutadans
311-00319/11
Substanciació 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la col·laboració amb 
els productors agraris de la Terra Alta per a pal·liar els efectes de la pedregada del 
setembre del 2016
311-00325/11
Substanciació 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la modificació de la ne-
cessitat d’assegurances per pedregades per als productors agraris de la Terra Alta
311-00326/11
Substanciació 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si farà d’intermediari 
entre els productors agraris de la Terra Alta afectats per la pedregada del setembre 
del 2016 i les companyies asseguradores
311-00327/11
Substanciació 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ajuda als productors 
agraris amb relació als efectes en els costos de producció de les assegurances que 
cobreixen pedregades
311-00328/11
Substanciació 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la garantia de retorn del 
capital dels socis col·laboradors de la Cooperativa Agrícola de Cambrils fins el 2032
311-00344/11
Substanciació 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes 
en el cas que els beneficis de la Cooperativa Agrícola de Cambrils resultin insufi-
cients i sobre la seva repercussió en l’activitat agrària
311-00345/11
Substanciació 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el contingut del pla de 
viabilitat de la Cooperativa Agrícola de Cambrils pel que fa a estudis econòmics i 
bones pràctiques de gestió
311-00346/11
Substanciació 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que po-
den condicionar la gestió de l’activitat agrària incloses en el pla de viabilitat de la 
Cooperativa Agrícola de Cambrils
311-00347/11
Substanciació 36
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els partits judicials on 
s’ha implantat la nova oficina judicial
311-00377/11
Substanciació 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari d’implan-
tació de l’oficina judicial als nous partits judicials
311-00378/11
Substanciació 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la creació d’una comis-
sió de seguiment de la nova oficina judicial
311-00379/11
Substanciació 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els recursos econòmics 
i materials destinats a la implantació de l’oficina judicial el 2014
311-00380/11
Substanciació 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el manteniment del 
nombre de llocs de treball una vegada finalitzi la implantació de l’oficina judicial
311-00381/11
Substanciació 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la implantació i el ca-
lendari previst del programa e-Justícia
311-00382/11
Substanciació 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els recursos econòmics 
i materials destinats a la implantació del programa e-Justícia
311-00383/11
Substanciació 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el paper del Cos 
d’Agents Rurals amb relació als bous salvatges de l’illa dels Bous
311-00421/11
Substanciació 37

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ensenyament del castellà en el 
sistema educatiu
314-05655/11
Resposta del Govern 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ensenyament en castellà dins el 
segon cicle d’educació infantil
314-05656/11
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres d’educació 
primària i secundària que imparteixen matèries no lingüístiques en castellà
314-05657/11
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres d’educació 
primària i secundària que imparteixen matèries no lingüístiques en anglès
314-05658/11
Resposta del Govern 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model català d’aplicació del Marc 
europeu comú de referència per a les llengües
314-05659/11
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ensenyament de competències 
lingüístiques en català i en castellà
314-05660/11
Resposta del Govern 41
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació al sistema educatiu del 
model definit pel Marc europeu comú de referència per a les llengües
314-05661/11
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de prevenció perquè 
el col·lectiu LGBTI no pateixi discriminació múltiple
314-05767/11
Resposta del Govern 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici, la instrucció i la resolució 
dels expedients sancionadors contra homòfobs en l’àmbit de competència de l’Ad-
ministració de la Generalitat
314-05768/11
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Pla anual 
de cooperació al desenvolupament per al 2016 no tracta les desigualtats de gènere
314-05776/11
Resposta del Govern 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Pla anual 
de cooperació al desenvolupament per al 2016 no menciona els drets humans de 
les dones ni la vulneració de què són objecte en els països empobrits
314-05777/11
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Pla anual 
de cooperació al desenvolupament per al 2016 està escrit en gènere masculí
314-05778/11
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Pla anual 
de cooperació al desenvolupament per al 2016 no presenta les dones com a impul-
sores dels canvis en la política de cooperació
314-05779/11
Resposta del Govern 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Pla anual 
de cooperació al desenvolupament per al 2016 invisibilitza els drets humans de les 
dones, la Convenció Sobre totes les Formes de Discriminació contra la Dona (Cedaw) 
i la Resolució 1325 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides
314-05780/11
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Pla anual 
de cooperació al desenvolupament per al 2016 no menciona els objectius 3 i 5 dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible
314-05781/11
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Pla anual 
de cooperació al desenvolupament per al 2016 no incorpora la perspectiva de gènere
314-05782/11
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals la introducció 
del Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2016 no menciona la defensa 
dels drets humans de les dones ni els drets col·lectius dels pobles
314-05783/11
Resposta del Govern 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals el Pla anual 
de cooperació al desenvolupament per al 2016 tracta la igualtat de gènere com un 
tema sectorial
314-05784/11
Resposta del Govern 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic de les obres de 
descontaminació de l’embassament de Flix (Ribera d’Ebre) dutes a terme per l’Agèn-
cia Català de l’Aigua i l’estat de les obres pendents
314-06091/11
Resposta del Govern 47
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què l’empresa conces-
sionària del servei va saber que l’aigua de la Bisbal d’Empordà i de Forallac no era 
apta per a beure ni per a cuinar
314-06120/11
Resposta del Govern 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què l’empresa conces-
sionària del servei va comunicar als ajuntaments de la Bisbal d’Empordà i de Fora-
llac que l’aigua no era apta per a beure ni per a cuinar
314-06121/11
Resposta del Govern 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a garantir el subministrament d’ai-
gua potable arran de la contaminació de l’aigua de la Bisbal d’Empordà i de Forallac
314-06125/11
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del Departament de 
Salut i l’Agència de Salut Pública de Catalunya per a garantir el subministrament d’ai-
gua potable arran de la contaminació de l’aigua de la Bisbal d’Empordà i de Forallac
314-06126/11
Resposta del Govern 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inspecció de les explotacions 
agrícoles properes als pous de captació d’aigua de beure de la Bisbal d’Empordà i 
de Forallac contaminats
314-06127/11
Resposta del Govern 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació als agricultors de les 
explotacions agrícoles properes als pous de captació d’aigua de beure de la Bisbal 
d’Empordà i de Forallac contaminats sobre l’ús de productes fitosanitaris
314-06128/11
Resposta del Govern 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la inserció de l’ós Goiat 
als Pirineus
314-06138/11
Resposta del Govern 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe que avalua els riscos i els 
beneficis de la inserció de l’ós Goiat als Pirineus
314-06139/11
Resposta del Govern 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe de la conveniència de la 
inserció de l’ós Goiat als Pirineus
314-06140/11
Resposta del Govern 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la renovació de la concessió per a 
l’explotació del port esportiu de la Marina de Port d’Aro
314-06145/11
Resposta del Govern 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compte de pèrdues i guanys de 
l’aeroport de Lleida-Alguaire
314-06183/11
Resposta del Govern 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a funcionaris de 
presons al Centre Penitenciari Brians 1 del 2010 ençà
314-06397/11
Resposta del Govern 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a funcionaris de 
presons al Centre Penitenciari Brians 2 del 2010 ençà
314-06398/11
Resposta del Govern 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a funcionaris de 
presons al Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona del 2010 ençà
314-06399/11
Resposta del Govern 90



BOPC 276
2 de desembre de 2016

Taula de contingut 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a funcionaris de 
presons al Centre Penitenciari de Dones de Barcelona del 2010 ençà
314-06400/11
Resposta del Govern 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a funcionaris de 
presons al Centre Penitenciari de Joves del 2010 ençà
314-06401/11
Resposta del Govern 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a funcionaris de 
presons al Centre Penitenciari Obert 1 de Barcelona del 2010 ençà
314-06402/11
Resposta del Govern 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a funcionaris de 
presons al Centre Penitenciari Obert 2 de Barcelona del 2010 ençà
314-06403/11
Resposta del Govern 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a funcionaris de 
presons al Centre Penitenciari Obert de Girona del 2010 ençà
314-06404/11
Resposta del Govern 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a funcionaris de 
presons al Centre Penitenciari Obert de Lleida del 2010 ençà
314-06405/11
Resposta del Govern 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a funcionaris de 
presons al Centre Penitenciari Obert de Tarragona del 2010 ençà
314-06406/11
Resposta del Govern 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a funcionaris de 
presons al Centre Penitenciari Lledoners del 2010 ençà
314-06407/11
Resposta del Govern 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a funcionaris de 
presons al Centre Penitenciari Mas d’Enric del 2010 ençà
314-06408/11
Resposta del Govern 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a funcionaris de 
presons al Centre Penitenciari Ponent del 2010 ençà
314-06409/11
Resposta del Govern 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a funcionaris de 
presons al Centre Penitenciari Puig de les Basses del 2010 ençà
314-06410/11
Resposta del Govern 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a funcionaris de 
presons al Centre Penitenciari Quatre Camins del 2010 ençà
314-06411/11
Resposta del Govern 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a funcionaris de 
presons al Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa del 2010 ençà
314-06412/11
Resposta del Govern 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos tractats amb 
metadona en data del 31 de desembre de 2010
314-06542/11
Resposta del Govern 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos, en data del 
31 de desembre de 2010, que havien arribat amb un tractament per a una addicció 
i als quals es va canviar el tractament
314-06543/11
Resposta del Govern 103
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos tractats amb 
metadona en data del 31 de desembre de 2011
314-06544/11
Resposta del Govern 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos, en data del 
31 de desembre de 2011, que havien arribat amb un tractament per a una addicció 
i als quals es va canviar el tractament
314-06545/11
Resposta del Govern 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos tractats amb 
metadona en data del 31 de desembre de 2012
314-06546/11
Resposta del Govern 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos, en data del 
31 de desembre de 2012, que havien arribat amb un tractament per a una addicció 
i als quals es va canviar el tractament
314-06547/11
Resposta del Govern 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos tractats amb 
metadona en data del 31 de desembre de 2013
314-06548/11
Resposta del Govern 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos, en data del 
31 de desembre de 2013, que havien arribat amb un tractament per a una addicció 
i als quals es va canviar el tractament
314-06549/11
Resposta del Govern 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos tractats amb 
metadona en data del 31 de desembre de 2014
314-06550/11
Resposta del Govern 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos, en data del 
31 de desembre de 2014, que havien arribat amb un tractament per a una addicció 
i als quals es va canviar el tractament
314-06551/11
Resposta del Govern 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos tractats amb 
metadona en data del 31 de desembre de 2015
314-06552/11
Resposta del Govern 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos, en data del 
31 de desembre de 2015, que havien arribat amb un tractament per a una addicció 
i als quals es va canviar el tractament
314-06553/11
Resposta del Govern 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els partits judicials on s’ha implan-
tat la nova oficina judicial
314-06581/11
Resposta del Govern 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’implantació de l’ofi-
cina judicial als nous partits judicials
314-06582/11
Resposta del Govern 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació d’una comissió de se-
guiment de la nova oficina judicial
314-06583/11
Resposta del Govern 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la freqüència de reunió i les con-
clusions de la comissió de seguiment de la nova oficina judicial
314-06584/11
Resposta del Govern 113
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics i materials 
destinats a la implantació de l’oficina judicial el 2014
314-06585/11
Resposta del Govern 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics i materials 
destinats a la implantació de l’oficina judicial el 2015
314-06586/11
Resposta del Govern 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics i materials 
destinats a la implantació de l’oficina judicial el 2016
314-06587/11
Resposta del Govern 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment del nombre de llocs 
de treball una vegada finalitzi la implantació de l’oficina judicial
314-06588/11
Resposta del Govern 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la digitalització dels expedients als 
partits judicials on s’està implantant l’oficina judicial
314-06589/11
Resposta del Govern 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació del programa e-Jus-
tícia
314-06590/11
Resposta del Govern 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’implantació del pro-
grama e-Justícia
314-06591/11
Resposta del Govern 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics i materials 
destinats a la implantació del programa e-Justícia
314-06592/11
Resposta del Govern 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions de la posada en 
marxa del programa e-Justícia
314-06593/11
Resposta del Govern 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al pro-
grama e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera 
instància de Barcelona el 2013
314-06594/11
Resposta del Govern 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al pro-
grama e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera 
instància de Barcelona el 2014
314-06595/11
Resposta del Govern 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al pro-
grama e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera 
instància de Barcelona el 2015
314-06596/11
Resposta del Govern 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al pro-
grama e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera 
instància de Barcelona el 2016
314-06597/11
Resposta del Govern 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al pro-
grama e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera 
instància de Badalona el 2015
314-06598/11
Resposta del Govern 123
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al pro-
grama e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera 
instància de Badalona el 2016
314-06599/11
Resposta del Govern 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al pro-
grama e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera 
instància de Granollers el 2015
314-06600/11
Resposta del Govern 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al pro-
grama e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera 
instància de Granollers el 2016
314-06601/11
Resposta del Govern 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al pro-
grama e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera 
instància de l’Hospitalet de Llobregat el 2015
314-06602/11
Resposta del Govern 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al pro-
grama e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera 
instància de l’Hospitalet de Llobregat el 2016
314-06603/11
Resposta del Govern 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al pro-
grama e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera 
instància de Mataró el 2015
314-06604/11
Resposta del Govern 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al pro-
grama e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera 
instància de Mataró el 2016
314-06605/11
Resposta del Govern 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al pro-
grama e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera 
instància de Sabadell el 2015
314-06606/11
Resposta del Govern 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al pro-
grama e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera 
instància de Sabadell el 2016
314-06607/11
Resposta del Govern 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al pro-
grama e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera 
instància de Terrassa el 2015
314-06608/11
Resposta del Govern 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al pro-
grama e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera 
instància de Terrassa el 2016
314-06609/11
Resposta del Govern 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al pro-
grama e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats socials de 
Granollers el 2015
314-06610/11
Resposta del Govern 126
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al pro-
grama e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats socials de 
Granollers el 2016
314-06611/11
Resposta del Govern 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al pro-
grama e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats socials de 
Mataró el 2015
314-06612/11
Resposta del Govern 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al pro-
grama e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats socials de 
Mataró el 2016
314-06613/11
Resposta del Govern 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al pro-
grama e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de socials 
Sabadell el 2015
314-06614/11
Resposta del Govern 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al pro-
grama e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats socials de 
Sabadell el 2016
314-06615/11
Resposta del Govern 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al pro-
grama e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats socials de 
Terrassa el 2015
314-06616/11
Resposta del Govern 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al pro-
grama e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de socials 
Terrassa el 2016
314-06617/11
Resposta del Govern 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al pro-
grama e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera 
instància números 1 i 3 de Girona
314-06618/11
Resposta del Govern 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al pro-
grama e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de la Seu 
d’Urgell el 2015
314-06619/11
Resposta del Govern 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al pro-
grama e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de la Seu 
d’Urgell el 2016
314-06620/11
Resposta del Govern 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al progra-
ma e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de Balaguer
314-06621/11
Resposta del Govern 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’anunci d’Unió de Pagesos d’estu-
diar la interposició d’una denúncia davant la Unió Europea en considerar que l’em-
presa adjudicatària ASG paga per sobre del preu de mercat l’arrendament de les fin-
ques situades en zones d’especial protecció per als ocells al canal Segarra-Garrigues
314-06773/11
Resposta del Govern 129
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes signats 
per mitjà de l’empresa adjudicatària ASG per a arrendar finques situades en zones 
d’especial protecció per als ocells al canal Segarra-Garrigues
314-06774/11
Resposta del Govern 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de cada contracte signat 
per mitjà de l’empresa adjudicatària ASG per a arrendar finques situades en zones 
d’especial protecció per als ocells al canal Segarra-Garrigues
314-06775/11
Resposta del Govern 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les acadèmies inscrites al Registre 
d’Acadèmies i el nombre d’acadèmies que van presentar sol·licituds per a obtenir 
subvencions
314-06792/11
Resposta del Govern 132

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el pagament d’indemnit-
zacions a directius de la Corporació durant el període 2011-2016
325-00021/11
Resposta del president del Consell de Govern 133

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el nombre de personal 
contractat a la Corporació durant el període 2011-2016
325-00022/11
Resposta del president del Consell de Govern 134

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la gestió del públic que 
ha assistit als programes de Televisió de Catalunya durant el període 2011-2016 i el 
cost que ha comportat
325-00025/11
Resposta del president del Consell de Govern 135

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el cost de les despeses 
protocol·làries de la Corporació durant el període 2011-2016
325-00026/11
Resposta del president del Consell de Govern 137

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’import que ha destinat 
Televisió de Catalunya als drets esportius durant el període 2011-2016
325-00027/11
Resposta del president del Consell de Govern 138

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’import que ha destinat 
Televisió de Catalunya al patrocini, la gestió de drets i l’obtenció d’imatges d’esde-
veniments esportius durant el període 2011-2016
325-00028/11
Resposta del president del Consell de Govern 140

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’ús de targetes de crèdit 
de lliure disposició entre els directius de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio
325-00029/11
Resposta del president del Consell de Govern 140

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’ús de targetes de crè-
dit de lliure disposició entre els membres del Consell de Govern de la Corporació
325-00030/11
Resposta del president del Consell de Govern 141
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’import destinat a la 
subscripció i compra de diaris i revistes durant el període 2011-2016
325-00031/11
Resposta del president del Consell de Govern 141

3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la previsió d’incloure les 
demandes de la comunitat educativa en els pressupostos de la Generalitat per al 2017
310-00137/11
Anunci: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC 142

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la pobresa energètica
310-00138/11
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC 142

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els autònoms
310-00139/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s 143

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’acció exterior
310-00140/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s 143

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Cos d’Inspectors d’En-
senyament
310-00141/11
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC 143

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els danys causats per la 
fauna salvatge
310-00142/11
Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS 144

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els resultats de la darrera 
conferència sectorial d’ensenyament
310-00143/11
Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS 144

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les novetats de l’aplicació 
mòbil per a víctimes de la violència masclista
310-00144/11
Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS 144

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els pressupostos de la 
Generalitat amb relació a la salut laboral
310-00145/11
Anunci: Marc Vidal i Pou, del GP CSP 145

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00092/11
Anunci: Inés Arrimadas García, del GP C’s 145

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política i social
317-00093/11
Anunci: Mireia Boya e Busquet, del GP CUP-CC 145

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00094/11
Anunci: Xavier García Albiol, del GP PPC 146

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00095/11
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC 146
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00096/11
Anunci: Jordi Turull i Negre, del GP JS 147

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00097/11
Anunci: Josep Lluís Franco Rabell, del GP CSP 147

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Preguntes al Govern a respondre oralment en comissió sobre diverses qüestions 
relatives als bous salvatges de l’illa dels Bous
311-00415/11, 311-00416/11, 311-00417/11, 311-00418/11, 311-00419/11, 311-00420/11, 311-
00421/11
Canvi de Comissió tramitadora 147

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data i els centres 
de salut en què es posaran en funcionament les unitats d’expertesa en síndromes 
de sensibilització central
311-00495/11
Anunci: Albano Dante Fachin Pozzi, juntament amb una altra diputada del GP CSP 148

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els recursos que es 
dediquen al compliment dels criteris d’idoneïtat de les unitats d’expertesa en síndro-
mes de sensibilització central de l’Hospital de la Vall d’Hebron i de l’Hospital Clínic
311-00496/11
Anunci: Albano Dante Fachin Pozzi, juntament amb una altra diputada del GP CSP 148

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
311-00497/11
Anunci: Albano Dante Fachin Pozzi, juntament amb una altra diputada del GP CSP 149

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els metges que coor-
dinaran les unitats d’expertesa en síndromes de sensibilització central
311-00498/11
Anunci: Albano Dante Fachin Pozzi, juntament amb una altra diputada del GP CSP 150

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els programes de for-
mació en síndromes de sensibilització central per als professionals de la salut
311-00499/11
Anunci: Albano Dante Fachin Pozzi, juntament amb una altra diputada del GP CSP 150

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la resposta que es dóna 
a les persones amb síndromes de sensibilització central que viuen en zones que no 
tenen unitats d’expertesa
311-00500/11
Anunci: Albano Dante Fachin Pozzi, juntament amb una altra diputada del GP CSP 151

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de visites 
mèdiques virtuals
311-00512/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 151

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de visites 
mèdiques virtuals que s’han fet a cada província i a cada àrea bàsica de salut del 
2012 ençà
311-00513/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 152

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els tipus de visites 
mèdiques virtuals
311-00514/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 152

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de visites 
mèdiques virtuals que acaben amb una visita a l’especialista
311-00515/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 153
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sol·licituds 
de visites a l’especialista que es deneguen amb una visita virtual
311-00516/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 153

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la petició d’anàlisis 
descriptives dels motius de derivació i de rebuig de visites mèdiques
311-00517/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 153

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les queixes de pacients 
amb relació a les visites virtuals
311-00518/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 154

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el sou del gestor de 
comunitats del president de la Generalitat es paga amb diners públics
311-00526/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s 154

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el sou anual del gestor 
de comunitats del president de la Generalitat
311-00527/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s 155

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals 
el compte de Twitter del president de la Generalitat té persones blocades que mai 
no se li han dirigit
311-00528/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s 155

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals 
les persones blocades en el compte de Twitter del president de la Generalitat també 
ho estan en el compte del seu gestor de comunitats
311-00529/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s 156

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència d’una llista 
ideològica de ciutadans per a blocar-los en el compte de Twitter del president de 
la Generalitat
311-00530/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s 156

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet que molts ciuta-
dans no puguin accedir al compte de Twitter del president de la Generalitat perquè 
hi estan blocats
311-00531/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s 157

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet que molts ciuta-
dans no puguin accedir al compte de Twitter del president de la Generalitat perquè 
hi estan blocats
311-00532/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s 157

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’infermers 
destinats al programa «Salut i escola»
311-00533/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 158

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’avaluació de l’activitat 
del programa «Salut i escola»
311-00534/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 158

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’avaluació i el segui-
ment del programa «Salut i escola»
311-00535/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 158

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost del programa 
«Salut i escola» el 2016
311-00536/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 159
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les queixes per la man-
ca de visites psiquiàtriques a les presons
311-00537/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 159

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les queixes d’interns 
per la manca d’atenció sanitària a les presons
311-00538/11
Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s 160

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els infants i adolescents en situació 
de desemparament que han arribat a Catalunya
314-07283/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els infants i adolescents en situació 
de desemparament que s’han traslladat de Catalunya a altres comunitats autònomes
314-07284/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre qui decideix el desplaçament d’un 
menor desemparat a una altra comunitat autònoma
314-07285/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els infants i adolescents provinents 
d’Andalusia que han arribat a Catalunya del gener ençà
314-07286/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals altres co-
munitats autònomes traslladen menors desemparats a Catalunya
314-07287/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació entre les direccions 
generals d’atenció a la infància i l’adolescència de Catalunya i Andalusia pel que fa 
als menors desemparats
314-07288/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació amb altres comuni-
tats autònomes pel que fa als menors desemparats
314-07289/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre qui paga el trasllat dels infants i 
adolescents en situació de desemparament provinents d’altres comunitats autònomes
314-07290/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants i adolescents 
que inhalen cola a Barcelona
314-07291/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants i adolescents 
que inhalen cola a Barcelona i que estan sota la tutela de la Direcció General d’Aten-
ció a la Infància i l’Adolescència
314-07292/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’educadors socials que 
treballen amb els infants i adolescents que inhalen cola a Barcelona
314-07293/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants i adolescents 
que han deixat d’inhalar cola gràcies a les mesures adoptades el 2016
314-07294/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 165
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a adjudicar un cen-
tre residencial d’acció educativa als menors
314-07295/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 166

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nou conveni de l’Institut Català 
d’Avaluacions Mèdiques
314-07296/11
Formulació: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC 166

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nou model per a assignar recur-
sos a l’atenció primària
314-07297/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fórmula de càlcul per a assignar 
recursos a l’atenció primària
314-07298/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els indicadors que s’han deixat fora 
de la fórmula de càlcul per a assignar recursos a l’atenció primària
314-07299/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 167

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’atenció primària que 
han quedat pitjor en la classificació per a l’assignació de recursos
314-07300/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 168

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’atenció primària que 
rebran més recursos
314-07301/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 168

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’atenció primària que 
no surten com a deficitaris i podrien haver estat inclosos en l’assignació de recursos
314-07302/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el repartiment de 5 milions d’euros 
anuals als centres d’atenció primària
314-07303/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fórmula per a repartir els diners 
als centres d’atenció primària
314-07304/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 169

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la forma d’ajustar el repartiment 
dels diners als centres d’atenció primària segons les necessitats de les consultes
314-07305/11
Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions per a resoldre la man-
ca de conserge al Centre de Formació d’Adults de Girona
314-07306/11
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 170

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini per a cobrir la plaça de 
conserge al Centre de Formació d’Adults de Girona
314-07307/11
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures provisionals preses 
mentre no s’incorpori el conserge al Centre de Formació d’Adults de Girona
314-07308/11
Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC 171

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fixació de l’activitat i la contra-
prestació econòmica del sector concertat de la salut per al 2016
314-07309/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC 172
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament dels imports que es 
deuen al sector concertat de la salut
314-07310/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pendent de pagament amb 
el sector concertat de la salut en data del 31 d’octubre de 2016
314-07311/11
Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC 172

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes d’educació viària 
infantil que es van promoure el 2015
314-07312/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 173

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes d’educació viària 
infantil que s’han promogut el 2016
314-07313/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 173

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió en l’àmbit de la segu-
retat viària el 2015
314-07314/11
Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s 174

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els peatges a l’ombra de les auto-
pistes i les carreteres catalanes
314-07315/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 174

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els equipaments de la Generalitat 
a Barcelona que estan exempts de la llicència d’activitat
314-07316/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres dels nous centres peni-
tenciaris de la Zona Franca, de Barcelona
314-07317/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 175

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dependències de l’Escola Indus-
trial de Barcelona que quedaran lliures després del trasllat al Campus Diagonal-Besòs
314-07318/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 176

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els diners que la Generalitat preveu 
destinar a l’habitatge el 2016
314-07319/11
Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC 176

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspectors d’educació 
en actiu el curs 2016-2017
314-07320/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 177

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les places d’inspector d’educació 
del Departament d’Ensenyament
314-07321/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 177

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspectors del Cos 
d’Inspecció d’Educació que hi ha el curs 2016-2017
314-07322/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 177

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspectors d’educació 
que s’han de jubilar el curs 2016-2017
314-07323/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 178

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspectors d’educació 
que tenen entre seixanta i seixanta-cinc anys el curs 2016-2017
314-07324/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 178
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els càrrecs d’inspector en cap o 
inspector adjunt i de coordinació d’educació
314-07325/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 179

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones afectades 
per una sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona sobre 
el darrer concurs de mèrits de la inspecció d’educació
314-07326/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 179

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’interposar un recurs 
contra la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona so-
bre el darrer concurs de mèrits de la inspecció d’educació
314-07327/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 180

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de convocar oposicions 
per al Cos d’Inspecció d’Educació
314-07328/11
Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC 180

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a les cases 
d’infants
314-07329/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 181

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cases d’infants
314-07330/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 181

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió feta en les cases d’in-
fants els darrers cinc anys
314-07331/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 181

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants acollits en les 
cases d’infants
314-07332/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 182

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places per a infants 
que hi ha a les cases d’infants
314-07333/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 182

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a la Funda-
ció Acció Social i Infància
314-07334/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 182

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’efectivitat de les cases d’infants
314-07335/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 183

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de reduir el pressu-
post destinat a les cases d’infants
314-07336/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 183

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment de comunicació 
i intercomunicació entre els departaments de la Generalitat per a afrontar casos 
d’urgència
314-07337/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 184

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els tràmits de comunicació i inter-
comunicació entre els departaments de la Generalitat i els temps de gestió i reacció 
davant les necessitats
314-07338/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 184
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració demanada per la 
Direcció General de la Policia al Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya 
amb relació als atacs al Sindicat de Mossos d’Esquadra del 27 d’octubre de 2016
314-07339/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 185

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració demanada per la 
Direcció General de la Policia al Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya 
amb relació als atacs al Sindicat de Mossos d’Esquadra del 18 de maig de 2016
314-07340/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 185

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració demanada pel De-
partament de Delictes Informàtics de la Direcció General de la Policia al Centre de 
Seguretat de la Informació de Catalunya amb relació als atacs al Sindicat de Mossos 
d’Esquadra del 27 d’octubre de 2016
314-07341/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 186

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració demanada pel De-
partament de Delictes Informàtics de la Direcció General de la Policia al Centre de 
Seguretat de la Informació de Catalunya amb relació als atacs al Sindicat de Mossos 
d’Esquadra del 18 de maig de 2016
314-07342/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 186

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els treballs d’investigació iniciats 
pel Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya amb relació als atacs al Sin-
dicat de Mossos d’Esquadra del 27 d’octubre de 2016
314-07343/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 187

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els treballs d’investigació iniciats 
pel Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya amb relació als atacs al Sin-
dicat de Mossos d’Esquadra del 18 de maig de 2016
314-07344/11
Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s 187

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a garan-
tir l’adopció i el compliment de protocols contra els abusos en centres de menors 
dependents del Govern o sota la seva supervisió
314-07345/11
Formulació: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s 188

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a garantir la inde-
pendència de les persones encarregades dels casos de presumptes abusos a me-
nors en centres dependents del Govern o sota la seva supervisió
314-07346/11
Formulació: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s 188

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a garantir la idone-
ïtat i l’honorabilitat de les persones encarregades dels casos de presumptes abusos 
a menors en centres dependents del Govern o sota la seva supervisió
314-07347/11
Formulació: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s 189

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
previsió d’incloure les demandes de la comunitat educativa en els 
pressupostos de la Generalitat per al 2017
310-00137/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 30.11.2016, DSPC-P 45.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la pobresa 
energètica
310-00138/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 30.11.2016, DSPC-P 45.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els 
autònoms
310-00139/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 30.11.2016, DSPC-P 45.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’acció 
exterior
310-00140/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 30.11.2016, DSPC-P 45.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Cos 
d’Inspectors d’Ensenyament
310-00141/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 30.11.2016, DSPC-P 45.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els danys 
causats per la fauna salvatge
310-00142/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 30.11.2016, DSPC-P 45.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els resultats 
de la darrera conferència sectorial d’ensenyament
310-00143/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 30.11.2016, DSPC-P 45.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les novetats 
de l’aplicació mòbil per a víctimes de la violència masclista
310-00144/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 30.11.2016, DSPC-P 45.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els 
pressupostos de la Generalitat amb relació a la salut laboral
310-00145/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 30.11.2016, DSPC-P 45.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la idoneïtat dels pressupostos de la Generalitat per al 2017 
per a afrontar la situació d’emergència social a Catalunya
317-00092/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 30.11.2016, DSPC-P 45.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre les noves vies de diàleg ofertes pel Govern de l’Estat
317-00093/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 30.11.2016, DSPC-P 45.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la possible il·legalitat dels pressupostos de la Generalitat 
per al 2017, sobre la impossibilitat de fer cap referèndum sobre la 
independència mentre el Partit Popular governi a Espanya, i sobre el 
diàleg amb el Govern de l’Estat
317-00094/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 30.11.2016, DSPC-P 45.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en 
el Ple sobre la presència del Govern a la reunió del Consell de 
Política Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes i sobre la 
conveniència de l’ús de la via multilateral per al diàleg amb el Govern 
de l’Estat
317-00095/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 30.11.2016, DSPC-P 45.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre l’opinió del Govern amb relació a la campanya de diàleg 
iniciada pel Govern de l’Estat
317-00096/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 30.11.2016, DSPC-P 45.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment 
en el Ple sobre l’esforç del Govern per a obligar les companyies 
subministradores de serveis bàsics a assumir llurs responsabilitats 
socials
317-00097/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 26, tinguda el 30.11.2016, DSPC-P 45.

1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
previsió d’incloure nous criteris socials per a l’accés a la renda 
mínima d’inserció
311-00007/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, tinguda el 23.11.2016, DSPC-C 263.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
requisits que preveu incloure per a l’accés a la renda mínima 
d’inserció
311-00008/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, tinguda el 23.11.2016, DSPC-C 263.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
obligacions socials bàsiques per a accedir a la renda mínima 
d’inserció
311-00009/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, tinguda el 23.11.2016, DSPC-C 263.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la quantitat prevista per a la renda mínima d’inserció en els 
pressupostos del 2016
311-00010/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, tinguda el 23.11.2016, DSPC-C 263.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de beneficiaris de la renda mínima d’inserció que té previst 
incrementar amb l’ampliació del pressupost per al 2016
311-00011/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, tinguda el 23.11.2016, DSPC-C 263.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de beneficiaris de la renda mínima d’inserció que n’han 
quedat exclosos el 2014 i el 2015
311-00012/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, tinguda el 23.11.2016, DSPC-C 263.



BOPC 276
2 de desembre de 2016

1.25.10. Preguntes orals en comissió 27 

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’agents forestals
311-00028/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tinguda el 
29.11.2016, DSPC-C 272.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’efectius dels agents forestals en actiu
311-00029/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tinguda el 
29.11.2016, DSPC-C 272.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’existència d’un mapa amb els emplaçaments dels agents forestals
311-00030/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tinguda el 
29.11.2016, DSPC-C 272.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
previsió de convocar places d’agents forestals el 2016
311-00031/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tinguda el 
29.11.2016, DSPC-C 272.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’elaboració d’un estudi relatiu al dèficit d’efectius d’agents forestals
311-00032/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tinguda el 
29.11.2016, DSPC-C 272.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de voluntaris de les agrupacions de defensa forestal
311-00033/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tinguda el 
29.11.2016, DSPC-C 272.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’efectius de voluntaris de les agrupacions de defensa 
forestal en actiu
311-00034/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tinguda el 
29.11.2016, DSPC-C 272.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’existència d’un mapa amb els emplaçaments dels voluntaris de les 
agrupacions de defensa forestal
311-00035/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tinguda el 
29.11.2016, DSPC-C 272.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de sol·licituds d’indemnitzacions per a dones víctimes de la 
violència masclista registrades el 2015
311-00050/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, tinguda el 23.11.2016, DSPC-C 263.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
empreses o les entitats amb què ha subscrit contractes públics 
relatius als serveis socials en el període 2010-2015
311-00070/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, tinguda el 23.11.2016, DSPC-C 263.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
residències per a gent gran de titularitat d’una corporació local amb 
les quals té un conveni de cofinançament
311-00071/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, tinguda el 23.11.2016, DSPC-C 263.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de places de residències per a gent gran de titularitat de la 
Generalitat
311-00072/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, tinguda el 23.11.2016, DSPC-C 263.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
compliment del projecte de desenvolupament dels regadius per part 
de l’empresa Aigües del Segarra Garrigues
311-00163/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tinguda el 
29.11.2016, DSPC-C 272.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
percentatge de la superfície prevista de regadiu que es podrà regar 
en acabar el projecte del canal Segarra-Garrigues
311-00164/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tinguda el 
29.11.2016, DSPC-C 272.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
treballs i les accions de l’empresa Aigües del Segarra Garrigues en el 
projecte del canal els darrers anys
311-00165/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tinguda el 
29.11.2016, DSPC-C 272.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
repercussió pressupostària dels treballs i les accions de l’empresa 
Aigües del Segarra Garrigues en el projecte del canal
311-00166/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tinguda el 
29.11.2016, DSPC-C 272.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
control de l’activitat econòmica i executiva de la concessió de les 
obres del canal Segarra-Garrigues
311-00167/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tinguda el 
29.11.2016, DSPC-C 272.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
incorporació de regants al canal Segarra-Garrigues
311-00168/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tinguda el 
29.11.2016, DSPC-C 272.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’efecte 
socioeconòmic dels nous regadius del canal Segarra-Garrigues en 
les poblacions afectades
311-00169/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tinguda el 
29.11.2016, DSPC-C 272.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
divulgació de la planificació i la implantació del sistema de regadiu 
del canal Segarra-Garrigues
311-00170/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tinguda el 
29.11.2016, DSPC-C 272.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
previsions amb relació al sistema de regadiu del canal Segarra-
Garrigues
311-00171/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tinguda el 
29.11.2016, DSPC-C 272.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
protocol d’inspecció dels centres per a la gent gran
311-00172/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, tinguda el 23.11.2016, DSPC-C 263.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla 
d’actuació per a la inspecció de residències per a la gent gran
311-00173/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, tinguda el 23.11.2016, DSPC-C 263.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el model 
de resolució per a l’avaluació de la inspecció de residències per a la 
gent gran
311-00174/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, tinguda el 23.11.2016, DSPC-C 263.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
període per a resoldre les incidències detectades en la inspecció de 
residències per a la gent gran
311-00175/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, tinguda el 23.11.2016, DSPC-C 263.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el tràmit 
d’audiència que es dóna a les residències per a la gent gran per a 
presentar les incidències resoltes
311-00176/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, tinguda el 23.11.2016, DSPC-C 263.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
incidències detectades en les inspeccions de centres per a la gent 
gran
311-00177/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, tinguda el 23.11.2016, DSPC-C 263.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
centres per a la gent gran en què les inspeccions han detectat 
incidències
311-00178/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, tinguda el 23.11.2016, DSPC-C 263.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
incidències resoltes favorablement en els centres per a la gent gran 
del 2014 ençà
311-00179/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, tinguda el 23.11.2016, DSPC-C 263.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
incidències resoltes desfavorablement en els centres per a la gent 
gran del 2014 ençà
311-00180/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, tinguda el 23.11.2016, DSPC-C 263.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’inspeccions de residències públiques per a la gent gran
311-00181/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, tinguda el 23.11.2016, DSPC-C 263.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’inspeccions de residències concertades per a la gent gran
311-00182/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 12 de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, tinguda el 23.11.2016, DSPC-C 263.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’elaboració d’un estudi de l’acceptació de la implantació d’un model 
d’ensenyament bilingüe
311-00280/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió de Cultura, tinguda el 23.11.2016, DSPC-C 265.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
subvencions concedides pel Departament de Cultura a la Universitat 
Catalana d’Estiu
311-00304/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió de Cultura, tinguda el 23.11.2016, DSPC-C 265.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’ús de les noves tecnologies per a la tramitació electrònica dels 
procediments judicials
311-00316/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Justícia, tinguda el 24.11.2016, DSPC-C 267.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
posada en marxa del nou model d’organització de l’Administració de 
justícia
311-00317/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Justícia, tinguda el 24.11.2016, DSPC-C 267.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
millorament del temps de resolució dels assumptes judicials
311-00318/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Justícia, tinguda el 24.11.2016, DSPC-C 267.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
millorament de l’atenció als ciutadans
311-00319/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Justícia, tinguda el 24.11.2016, DSPC-C 267.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
col·laboració amb els productors agraris de la Terra Alta per a pal·liar 
els efectes de la pedregada del setembre del 2016
311-00325/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tinguda el 
29.11.2016, DSPC-C 272.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
modificació de la necessitat d’assegurances per pedregades per als 
productors agraris de la Terra Alta
311-00326/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tinguda el 
29.11.2016, DSPC-C 272.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si 
farà d’intermediari entre els productors agraris de la Terra Alta 
afectats per la pedregada del setembre del 2016 i les companyies 
asseguradores
311-00327/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tinguda el 
29.11.2016, DSPC-C 272.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ajuda 
als productors agraris amb relació als efectes en els costos de 
producció de les assegurances que cobreixen pedregades
311-00328/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tinguda el 
29.11.2016, DSPC-C 272.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
la garantia de retorn del capital dels socis col·laboradors de la 
Cooperativa Agrícola de Cambrils fins el 2032
311-00344/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tinguda el 
29.11.2016, DSPC-C 272.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions previstes en el cas que els beneficis de la Cooperativa 
Agrícola de Cambrils resultin insuficients i sobre la seva repercussió 
en l’activitat agrària
311-00345/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tinguda el 
29.11.2016, DSPC-C 272.



BOPC 276
2 de desembre de 2016

1.25.10. Preguntes orals en comissió 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
contingut del pla de viabilitat de la Cooperativa Agrícola de Cambrils 
pel que fa a estudis econòmics i bones pràctiques de gestió
311-00346/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tinguda el 
29.11.2016, DSPC-C 272.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
mesures que poden condicionar la gestió de l’activitat agrària 
incloses en el pla de viabilitat de la Cooperativa Agrícola de Cambrils
311-00347/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tinguda el 
29.11.2016, DSPC-C 272.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
partits judicials on s’ha implantat la nova oficina judicial
311-00377/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Justícia, tinguda el 24.11.2016, DSPC-C 267.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
calendari d’implantació de l’oficina judicial als nous partits judicials
311-00378/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Justícia, tinguda el 24.11.2016, DSPC-C 267.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
creació d’una comissió de seguiment de la nova oficina judicial
311-00379/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Justícia, tinguda el 24.11.2016, DSPC-C 267.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
recursos econòmics i materials destinats a la implantació de l’oficina 
judicial el 2014
311-00380/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Justícia, tinguda el 24.11.2016, DSPC-C 267.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
manteniment del nombre de llocs de treball una vegada finalitzi la 
implantació de l’oficina judicial
311-00381/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Justícia, tinguda el 24.11.2016, DSPC-C 267.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
implantació i el calendari previst del programa e-Justícia
311-00382/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Justícia, tinguda el 24.11.2016, DSPC-C 267.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
recursos econòmics i materials destinats a la implantació del 
programa e-Justícia
311-00383/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 13 de la Comissió de Justícia, tinguda el 24.11.2016, DSPC-C 267.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el paper 
del Cos d’Agents Rurals amb relació als bous salvatges de l’illa dels 
Bous
311-00421/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 7 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tinguda el 
29.11.2016, DSPC-C 272.
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1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ensenyament del 
castellà en el sistema educatiu
314-05655/11

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43414 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 les preguntes parlamentàries 314-05655/11, 314-
05656/11, 314-05657/11, 314-05658/11, 314-05659/11, 314-05660/11 i 314-05661/11 
us informo del següent:

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

D’acord amb l’establert en el Títol II de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’edu-
cació, el Departament d’Ensenyament ha de garantir que tot l’alumnat independent-
ment del seu origen, tingui un ple domini de les dues llengües oficials, i el coneixe-
ment, com a mínim, d’una llengua estrangera.

Cada centre educatiu, en el marc de l’autonomia de centres establerta a la 
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, i desplegada en el Decret 102/2010, de  
3 d’agost d’autonomia dels centres educatius, podran oferir l’aprenentatge d’una se-
gona llengua estrangera.

En el desenvolupament de la competència comunicativa de l’alumnat l’ensenya-
ment i l’aprenentatge d’una llengua s’emmarca en un enfocament orientat en l’acció, 
que es recull i es desenvolupa àmpliament en el document Marc europeu comú de 
referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar, elaborat pel Consell d’Eu-
ropa.

L’establert en la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, fomenta el plurilin-
güisme de tot l’alumnat i ho fa a partir de la definició que es fa d’aquest nou concep-
te en el Marc europeu comú de referència per a les llengües:

«El multilingüisme es pot aconseguir amb la simple diversificació de les llen-
gües ofertes en una determinada escola o en un sistema educatiu, o estimulant els 
alumnes a aprendre més d’una llengua estrangera, o reduint la posició dominant de 
l’anglès en la comunicació internacional. En canvi, l’enfocament plurilingüe posa 
l’accent en el fet que així com augmenta l’experiència lingüística d’un individu en el 
seu context cultural –de la llengua de la llar a la de la societat i d’aquí a les llengües 
d’altra gent (apreses a l’escola, a l’institut o amb l’experiència directa), l’individu 
no manté aquestes llengües i cultures en compartiments mentals separats estricta-
ment, sinó que desenvolupa una competència comunicativa a la qual contribueix tot 
el coneixement i l’experiència lingüística i en la qual les llengües s’interrelacionen 
i interactuen.»

La justificació del model català i els llibres de text que seleccionen les escoles 
catalanes en relació al Marc Europeu comú de referència per a les llengües és de ca-
ràcter metodològic, i el plantejament es pot trobar en els capítols dedicats a l’enfoca-
ment orientat a l’acció, que fan referència a la competència comunicativa, a l’ús de la 
llengua i l’aprenent, a les competències de l’aprenent, a l’aprenentatge i ensenyament 
de la llengua, al paper de les tasques, a la diversificació lingüística i currículum, i, 
finalment, en el capítol dedicat a l’avaluació.
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La metodologia adequada per a desenvolupar la competència plurilingüe en el 
nostre context és el tractament integrat de les llengües, i d’aquestes amb els con-
tinguts (TILC). El tractament integrat no consisteix simplement en una unificació 
terminològica, o en donar una mateixa estructura formal als diferents currículums, 
ni en treballar durant unes hores determinades les anomenades estructures lingüís-
tiques comunes. El tractament integrat consisteix en un plantejament global que té 
per objectiu la construcció de la competència plurilingüe a través d’una perspectiva 
conjunta en l’ensenyament i l’ús vehicular de totes les llengües del currículum, te-
nint en compte el que és comú a les diferents llengües i el que és propi de cadascuna.

D’altra banda, quan l’escolarització es fa en una llengua minoritària per pro-
moure la competència en aquesta llengua, la transferència d’aquesta competència 
a la llengua majoritària es donarà sempre que hi hagi una exposició adequada a la 
llengua majoritària (ja sigui a l’escola o en el seu entorn) i es doni una motivació 
adequada per aprendre la llengua majoritària. Aquesta afirmacions es basen en la 
teoria coneguda com Hipòtesi de la Interdependència, que va postular el 1979 Jim 
Cummins (de la Universitat de Toronto (OISE), una de les principals figures en l’es-
tudi del multilingüisme i en l’ensenyament de llengües minoritàries.

Com la llengua catalana i la llengua castellana són de la mateixa família lin-
güística, la transferència encara és més senzilla, com demostren tots els mètodes 
d’intercomprensió entre llengües romàniques que avui en dia es fan servir a Europa.

Per a assolir aquests objectius el Departament d’Ensenyament proposa diferents 
estratègies metodològiques perquè els centres educatius puguin incorporar-les en el 
procés d’elaboració del seus projectes lingüístics i poder-les aplicar a les aules.

Aquestes estratègies són les següents:
– Consolidació del sistema lingüístic (els esquemes mentals i la conceptualitza-

ció lingüística) a través de la llengua catalana, llengua pròpia de Catalunya i princi-
pal llengua vehicular en el procés d’aprenentatge. Incorporació planificada d’altres 
llengües a l’escola.

– Promoció dels enfocaments comunicatius en totes les llengües que permetin 
utilitzar-les de forma funcional.

– Aplicació d’estratègies d’immersió lingüística en contextos on el català no és la 
llengua majoritària i del TIL i l’AICLE per desenvolupar la competència plurilingüe 
de l’alumnat en tots els contextos.

– Incrementar el coneixement de les llengües estrangeres curriculars i ampliar 
les opcions d’aprenentatge de noves llengües amb la incorporació de les llengües fa-
miliars de l’alumnat d’origen estranger escolaritzat en el propi centre.

Cada centre educatiu quan elabora el seu projecte lingüístic ha d’establir la dis-
tribució horària, i ha de garantir que tot l’alumnat tingui el mateix coneixement de 
les llengües oficials, i el coneixement, com a mínim, d’una llengua estrangera.

I ho faran a partir de les premisses següents:
– El català com a llengua pròpia de Catalunya, s’ha d’utilitzar normalment com 

a llengua vehicular en l’aprenentatge dels ensenyaments per part de l’alumnat, i en 
les activitats, internes i externes, de la comunitat educativa: activitats orals i escri-
tes de l’alumnat i del personal docent, exposicions del personal docent, llibres de 
text, material didàctic, activitats d’aprenentatge, avaluacions i comunicacions amb 
les famílies.

– L’aranès, variant de la llengua occitana, s’imparteix com a llengua vehicular a 
la Vall d’Aran d’acord amb el que determina el Consell General de la Vall d’Aran i 
el Departament d’Ensenyament.

Els infants que cursen el segon cicle d’educació infantil tenen el dret a rebre l’en-
senyament en català, i a no ser separats ni en centres ni en grups classe diferents per 
raó de la seva llengua habitual. En qualsevol cas es respectaran els drets lingüístics 
individuals de l’alumne o alumna, d’acord amb la normativa establerta.
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Pel que fa al segon cicle d’educació infantil, l’organització del currículum es 
planteja d’una manera globalitzada:

Les àrees de coneixement i experiència són:
– Descoberta d’un mateix i dels altres.
– Descoberta de l’entorn.
– Comunicació i llenguatges.
Les àrees es relacionen per crear uns espais d’aprenentatge globalitzats on es 

contribueix al desenvolupament integral dels infants, acostant-los a la interpretació 
del món, donant significat i facilitant la participació activa d’aquests.

L’aprenentatge dels continguts d’aquestes àrees s’ha de plantejar mitjançant acti-
vitats que tinguin interès i significat pels infants. Tant les àrees com els continguts 
d’aquestes han de tenir un tractament global i depenent.

Barcelona, 15 de novembre de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ensenyament en 
castellà dins el segon cicle d’educació infantil
314-05656/11

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43414 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05655/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres d’educació primària i secundària que imparteixen matèries 
no lingüístiques en castellà
314-05657/11

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43414 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05655/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres d’educació primària i secundària que imparteixen matèries 
no lingüístiques en anglès
314-05658/11

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43414 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05655/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model català 
d’aplicació del Marc europeu comú de referència per a les llengües
314-05659/11

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43414 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05655/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ensenyament de 
competències lingüístiques en català i en castellà
314-05660/11

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43414 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05655/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació al sistema 
educatiu del model definit pel Marc europeu comú de referència per 
a les llengües
314-05661/11

Proponent: Sonia Sierra Infante, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43414 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05655/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de 
prevenció perquè el col·lectiu LGBTI no pateixi discriminació múltiple
314-05767/11

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43070 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 
314-05767/11, conjuntament amb la número de tramitació 314-05768/11,

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 saber que, des del Departament que encapçalo –concretament des de la 
Direcció General d’Igualtat (DGI)– s’està treballant activament en els diferents de-
crets i protocols que desenvoluparan la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbia-
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nes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia 
i la transfòbia.

Una de les mesures més importants que cal destacar és que s’introdueix per pri-
mer cop, mitjançant el Contracte Programa (la fitxa 38 del contracte programa per-
met donar suport i formació a tots els ens locals en aquest àmbit) el desplegament 
d’accions de respecte dels drets i la no discriminació, conscients que hi ha feina feta 
i referent en aquesta matèria per part del món local. Enguany es demana a tots els 
ens locals l’aportació de dades i estat de la situació, de manera que el resultat esperat 
serà la configuració d’un mapa real i actual del desplegament de les polítiques LGB-
TI, que ha de servir com a mapa de bones pràctiques allà on hi són, i de detecció 
dels àmbits on s’ha de començar a implementar.

Alhora, s’està portant a terme formació i sensibilització a personal de l’adminis-
tració pública, sobre l’aplicació de la llei en els diferents àmbits. Tanmateix s’està 
treballant de forma interdepartamental per tal de posar en marxa tots els drets reco-
llits així com mesures de prevenció de les discriminacions en l’àmbit laboral i de de 
l’ensenyament principalment.

Per tal de fer conèixer la llei i sensibilitzar sobre els drets que conté, així com de 
les infraccions i sancions hem posat en marxa tot un seguit de missatges de comu-
nicació i campanyes com:

– Anunci 012
– Difusió a tota la població de l’existència de la llei LGBTI a través de dos anun-

cis a la televisió (TVE i TV8), falques radiofòniques a Catalunya ràdio i RAC 1, en 
horari de màxima audiència.

– Programa de difusió de la llei a través de la xarxa de televisions locals.
– Programa de difusió de la llei editat i difós per Gayles Televisió (televisió on 

line)
– Edició del llibret de lectura fàcil de la llei conjuntament amb l’Adjuntament 

de Barcelona.
– Edició del llibret amb el contingut de la llei dins de la col·lecció de publicacions 

de quaderns legislatius de la Generalitat de Catalunya.
– Edició del tríptic de treball de la Direcció General de la Inspecció de Treball 

contra la discriminació i l’assetjament laboral per orientació sexual, identitat o ex-
pressió de gènere, tramès a les empreses de Catalunya.

Pel que fa al desplegament de la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, 
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i 
la transfòbia, faig saber que el 21 de juliol es va presentar al Consell Nacional de 
Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals (CNLGBTI) la proposta de 
nou reglament que preveu la llei, la qual va iniciar una fase de participació. En la 
passada legislatura, aquest Consell Nacional es va reunir una vegada. Pel que fa a 
aquesta legislatura s’han realitzat ja dues sessions plenàries del Consell: una ordi-
nària i una extraordinària.

El compromís del CNLGTBI és continuar treballant en col·laboració amb el Go-
vern i de manera interdepartamental per aconseguir la plena visibilitat i normalitat 
del fet homosexual, bisexual, transsexual i per evitar la discriminació. Un d’aquests 
exemples és el treball conjunt amb les entitats i el Departament de Salut; també s’ha 
elaborat un protocol de reproducció assistida per a totes les dones, eliminant, pel 
que fa a aquest punt, la discriminació a les lesbianes, i s’ha posat en marxa un proto-
col d’actuació per facilitar el canvi al nom sentit en les targetes sanitàries. Per últim, 
s’està treballant amb el mateix Departament de Salut, conjuntament amb diferents 
entitats trans. en un protocol que no patologitzi la identitat de gènere.

Volem ressaltar, també, que hores d’ara es treballa en l’estudi sobre l’anàlisi i 
avaluació de la implementació de la llei 11/2014, el qual té com a tasca específica 
l’avaluació del pla LGTBI i l’elaboració d’un nou pla. També es preveu l’elaboració 
d’un protocol sobre l’assetjament contra persones LGTBI. A través de la DGI s’im-
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parteix formació especialitzada a cossos policials i al personal funcionari de les 
diferents administracions. Per aquests cursos de formació ja hi han passat més de 
600 persones.

Respecte del règim de sancions i infraccions, s’ha constituït una comissió de ju-
ristes que està treballant en el seu desenvolupament. En aquests moments, ja s’estan 
instruint les diferents queixes i denúncies. També cal fer notar que el passat mes de 
setembre es va imposar la primera sanció per insults homòfobs al Principat.

Durant l’any 2015 hi va haver 30 diligències d’arxiu, de les quals 22 van ser re-
soltes.

L’any 2016 hi ha hagut 3 diligències d’arxiu per demanda de la persona interes-
sada o per manca de proves i denúncia, 5 expedients tancats per solució mediada o 
derivació, i 23 expedients segueixen en procediment.

S’ha signat un conveni amb el Síndic de Greuges que preveu la derivació de 
denúncies i la coordinació i seguiment d’aquestes entre ambdues institucions; així 
mateix, també s’ha signat un conveni amb l’Observatori Contra l’Homofòbia que 
preveu la derivació i seguiment dels casos.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies actua de forma coordinada 
amb la fiscalia pels delictes d’odi i discriminació en tots aquells casos que no es pre-
veuen al Codi Penal i que poden comportar sanció administrativa. També actuem de 
forma coordinada amb el cos de Mossos d’Esquadra per a l’acollida i la instrucció 
de les denúncies.

Barcelona, 23 de novembre de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici, la instrucció 
i la resolució dels expedients sancionadors contra homòfobs en 
l’àmbit de competència de l’Administració de la Generalitat
314-05768/11

Proponent: Marta Moreta Rovira, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43070 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05767/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2016 no 
tracta les desigualtats de gènere
314-05776/11

Proponent: Gemma Lienas Massot, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42965 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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

talunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de trami-
tació 314-05776/11, conjuntament amb la número de tramitació 314-05777/11, 314-
05778/11, 314-05779/11, 314-05780/11, 314-05781/11, 314-05782/11, 314-05783/11 i 
314-05784/11.
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Atès que les preguntes indicades fan totes referència al mateix tema, hem consi-
derat més adequat respondre-les de manera conjunta, per garantir la coherència i la 
comprensió de la resposta.

Els plans anuals de cooperació al desenvolupament són, d’acord amb la Llei de 
cooperació, el principal instrument programàtic i d’orientació política de què dispo-
sa el Govern per desplegar anualment, en accions concretes, els compromisos que 
fixen els Plans directors. Així, el Pla anual de cooperació 2016 s’ha elaborat d’acord 
amb les directrius d’aquest Pla director 2015-2018 i, com a tal, s’hi incorpora la des-
igualtat de gènere, com a causa estructural de les desigualtats al món. El Pla director 
i el Pla anual consideren les dones actors imprescindibles dels processos de desenvo-
lupament, de transformació, de construcció de la pau i de defensa dels drets humans 
en espais d’àmbit local, nacional i internacional. En aquest sentit, els drets humans 
de les dones esdevenen trets distintius de la cooperació catalana.

Com a instrument programàtic de desplegament del Pla director, el Pla anual 
2016 prioritza les actuacions que proposen transformar les situacions de privacions 
del gaudi de drets, de desigualtats de gènere, de pobresa i de vulneració dels drets 
humans, especialment els drets de les dones. El primer apartat del Pla anual, «La 
cooperació catalana en el nou context global», on s’assenyalen aquelles situacions 
especialment greus i urgents de la problemàtica internacional del 2016, es fa una 
menció especial a aspectes com la violència sexual contra les dones i contra les ne-
nes, especialment en situacions de conflicte armat i de violència.

Tant el Pla director com el Pla anual 2016 no només aposten per reforçar les 
qüestions de gènere, sinó que combinen el tractament transversal amb el treball per 
objectius específics directament referits als drets de les dones. Aquest tractament 
doble (transversal i sectorial) implica que la perspectiva de gènere i de drets humans 
es trobi en tots els instruments de planificació estratègica i operativa de la coopera-
ció catalana.

Una anàlisi dels projectes i actuacions del 2016 permet constatar que lluitar per 
l’equitat de gènere és un objectiu prioritari de la cooperació catalana. La previsió és 
que un 88,57% de la despesa de l’ACCD d’enguany s’adreci als dos àmbits princi-
pals de drets de les dones i drets dels pobles. Igualment, l’ACCD canalitza el 78,87% 
de la seva despesa en convocatòries públiques de subvencions, destinades únicament 
també a aquests dos àmbits. Pel que fa a les actuacions directes, els drets de les do-
nes són l’objectiu principal del clúster de cooperació a Moçambic, dedicat a la salut 
sexual i salut reproductiva; de les actuacions per a l’apoderament polític i econòmic 
de les dones, tant al Nord com al Sud; o del projecte sobre matrimonis forçats i mu-
tilació genital femenina.

Pel que fa als Objectius de Desenvolupament Sostenible, el Pla anual 2016 els as-
sumeix com a repte universal i d’obligat compliment i treballa per fer-ne un desple-
gament transversal, d’acord amb l’aposta per la coherència de polítiques públiques. 
Tal com estableix el Pla anual, els ODS constitueixen un programa unificat per a 
tothom, incloses les persones, el medi físic i els sistemes de suport a la vida. Concre-
tament, el Pla anual deixa palès que cal tenir present en aquest debat les qüestions 
de gènere, com a element transversal i clau per revertir situacions de desigualtat i 
avançar en el desenvolupament de les persones i els drets col·lectius.

El Pla anual segueix l’estil i l’estructura del Pla director. Així, d’acord amb el Pla 
director, el Pla anual 2016 parla d’«enfocament basat en gènere i drets humans» i és 
aquesta expressió la que s’utilitza i desplega abastament. De la mateixa manera, do-
nat que l’expressió «cooperació feminista» no està inclosa en el Pla director, tampoc 
s’inclou en el Pla anual.

Pel que fa al llenguatge, el Pla anual 2016 empra expressions com ara «persones 
desplaçades», «persones consumidores» o «ciutadania» per evitar l’ús del gènere 
masculí en plural per referir-se a persones de sexe masculí i femení. Tanmateix, la 
revisió de l’estil és un treball que cal reforçar de forma permanent.
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Finalment, el Pla anual 2016 manté els drets col·lectius dels pobles, juntament 
amb els drets humans de les dones, com a trets distintius de la cooperació catalana, 
és a dir, com a trets distintius de tots els actors, administracions públiques, entitats 
i institucions que hi participen.

Barcelona, 18 de novembre de 2016
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2016 no 
menciona els drets humans de les dones ni la vulneració de què són 
objecte en els països empobrits
314-05777/11

Proponent: Gemma Lienas Massot, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42965 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05776/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2016 està 
escrit en gènere masculí
314-05778/11

Proponent: Gemma Lienas Massot, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42965 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05776/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2016 no 
presenta les dones com a impulsores dels canvis en la política de 
cooperació
314-05779/11

Proponent: Gemma Lienas Massot, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42965 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05776/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2016 
invisibilitza els drets humans de les dones, la Convenció Sobre totes 
les Formes de Discriminació contra la Dona (Cedaw) i la Resolució 
1325 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides
314-05780/11

Proponent: Gemma Lienas Massot, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42965 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05776/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2016 
no menciona els objectius 3 i 5 dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible
314-05781/11

Proponent: Gemma Lienas Massot, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42965 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05776/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2016 no 
incorpora la perspectiva de gènere
314-05782/11

Proponent: Gemma Lienas Massot, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42965 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05776/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals la introducció del Pla anual de cooperació al desenvolupament 
per al 2016 no menciona la defensa dels drets humans de les dones 
ni els drets col·lectius dels pobles
314-05783/11

Proponent: Gemma Lienas Massot, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42965 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05776/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2016 
tracta la igualtat de gènere com un tema sectorial
314-05784/11

Proponent: Gemma Lienas Massot, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42965 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-05776/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost econòmic 
de les obres de descontaminació de l’embassament de Flix (Ribera 
d’Ebre) dutes a terme per l’Agència Català de l’Aigua i l’estat de les 
obres pendents
314-06091/11

Proponent: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42677 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06091/11 us in-
formo del següent:

El 19 de març de 2010 es va signar el «Conveni de col·laboració entre el Ministeri 
de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya i l’Agència Catalana de l’Aigua per al finançament, 
programació i execució de les actuacions necessàries per garantir l’abastament d’ai-
gua als municipis inclosos al pla de restitució territorial del projecte per a l’elimina-
ció de la contaminació química a l’embassament de Flix».

Les obres del Pla de Restitució Territorial associat a la descontaminació quími-
ca de l’embassament de Flix, són obres a executar per l’estat espanyol mitjançant la 
seva societat AcuaMed, SA, i en cap cas per part de l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA).

Segons el Conveni de col·laboració les obligacions de les parts eren les següents:
a) Generalitat de Catalunya, mitjançant l’ACA:
Actuacions annex I i II: Redacció de projectes i realització de tots els tràmits 

necessaris per poder lliurar al Ministeri els projectes constructius aprovats, amb la 
informació pública resolta i la tramitació ambiental efectuada. També havia de po-
sar a disposició del Ministeri els terrenys necessaris per a l’execució de les obres.

Actuacions annex III: Redacció de projectes i realització de tots els tràmits ne-
cessaris per a l’execució de les obres.

Aquestes actuacions no s’han pogut dur a terme atès que el finançament previst 
al conveni (disposició addicional tercera de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya) no 
s’ha materialitzat.

b) Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí:
Actuacions annex I i II: Execució, mitjançant la societat AcuaMed, SA, de les 

obres corresponents als projectes redactats, aprovats i amb disposició dels terrenys 
per part de l’ACA.

El cost econòmic de les actuacions vinculades al Pla de Restitució Territorial 
associat a la descontaminació química de l’embassament de Flix dutes a terme per 
part de l’ACA a 31 de desembre de 2015 ha estat de 1.457.441,54 EUR.



BOPC 276
2 de desembre de 2016

1.25.15. Preguntes per escrit 48

L’ACA ha pogut assumir el cost econòmic de les actuacions.
D’ençà 2013 el pressupost de l’ACA no rep cap tipus d’ajut per part del Depar-

tament de Territori i Sostenibilitat i finança les seves despeses íntegrament amb els 
seus ingressos corrents, el principal dels quals és el cànon de l’aigua, que representa 
més del 95% dels ingressos de l’ACA.

En els darrers anys, l’ACA no només no ha augmentat el seu endeutament, sinó 
que l’ha reduït de forma significativa.

En l’any 2010, l’endeutament bancari de l’ACA disposat era d’1.373.542.141 €. 
A la fi de 2015,l’endeutament bancari disposat d’acord amb els comptes anuals for-
mulats era de 638.822.930 €. A 31 de desembre de 2016, l’endeutament formalitzat 
pendent d’amortitzar estarà situat en 90.426.484 €.

En conseqüència, durant els anys en què l’ACA ha dut a terme les actuacions del 
Pla de Restitució Territorial de Flix, l’endeutament ha disminuït de forma conside-
rable.

A data d’avui, l’ACA ha redactat, tramitat i obtingut els terrenys necessaris per a 
l’execució de les obres de totes les actuacions incloses en els annexos I i II, excepte 
una, i s’ha lliurat tota la documentació a la societat AcuaMed, SA.

En aquest sentit, només resta finalitzar el procediment per a l’obtenció definitiva 
dels terrenys corresponents al projecte «Nova captació mancomunada de la zona de 
la Carrova (Amposta)», procediment que es troba en fase molt avançada.

Barcelona, 21 de novembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què 
l’empresa concessionària del servei va saber que l’aigua de la Bisbal 
d’Empordà i de Forallac no era apta per a beure ni per a cuinar
314-06120/11

Proponent: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42678 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06120/11 us in-
formo del següent:

La gestió del servei d’abastament d’aigua és competència de l’administració lo-
cal, segons estableix l’article 66 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Els ajun-
taments poden exercir aquesta potestat sols, o bé compartir-la o delegar-la en un 
operador.

Barcelona, 21 de novembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què 
l’empresa concessionària del servei va comunicar als ajuntaments de 
la Bisbal d’Empordà i de Forallac que l’aigua no era apta per a beure 
ni per a cuinar
314-06121/11

Proponent: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42679 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06121/11 us in-
formo del següent:

D’una banda, la gestió del servei d’abastament d’aigua és competència de l’ad-
ministració local, segons estableix l’article 66 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Cata-
lunya. Els ajuntaments poden exercir aquesta potestat sols, o bé compartir-la o de-
legar-la en un operador.

D’altra banda, els paràmetres de qualitat que han de complir les aigües de con-
sum humà són els del Reial Decret 140/2003, pel qual s’estableixen els criteris sa-
nitaris de qualitat de l’aigua de consum humà. Les pautes a seguir les fixa el De-
partament de Salut de la Generalitat de Catalunya (Agència de Salut Pública de 
Catalunya, en l’àmbit de protecció de la salut i, concretament, a l’avaluació dels ris-
cos sanitaris relacionats amb les aigües de consum públic).

Tal com preveu el Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen 
els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, els municipis tenen la 
responsabilitat de garantir que l’aigua subministrada en el seu àmbit territorial sigui 
apta per al consum en el punt de lliurament al consumidor i els correspon l’autocon-
trol de la qualitat i el control en l’aixeta de l’aigua que consumeix la població al seu 
municipi quan la gestió de l’abastament sigui directa. En cas que la gestió sigui indi-
recta, l’autocontrol de la qualitat de l’aigua és responsabilitat dels gestors, cadascun 
en la seva part de l’abastament.

L’autoritat sanitària té la responsabilitat de dur a terme la vigilància sanitària de 
l’aigua subministrada, vetllant perquè es facin inspeccions sanitàries periòdiques de 
l’abastament. Les accions de l’Administració sanitària es fan d’acord amb el Progra-
ma de vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya, i 
també per donar resposta als objectius de salut previstos en el Pla de salut de Cata-
lunya 2016-2020.

El 4 d’agost de 2016, a les 19.30h, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va rebre 
una trucada del Centre d’Emergències de Catalunya (CECAT) per informar que el 
municipi de la Bisbal de l’Empordà havia publicat un BAN per comunicar als veïns 
que no podien utilitzar l’aigua de xarxa potable per beure, el seu ús era únicament 
per a regar i dutxar-se. L’ACA va informar al CECAT que la competència del servei 
d’abastament d’aigua és de municipal.

El CECAT va comunicar que l’alcalde de la Bisbal va informar que la prohibi-
ció era deguda a les elevades concentracions dels herbicides Diuron i Terbutilazina. 
L’alcalde els havia comentat que aquell matí del 4 d’agost havien fet una reunió amb 
Sanitat i van decidir prohibir l’ús de l’aigua per boca, a més de l’existència d’un con-
veni amb SOREA per mostrejar les aigües fins que els nivells compleixin directiva.

Barcelona, 21 de novembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a 
garantir el subministrament d’aigua potable arran de la contaminació 
de l’aigua de la Bisbal d’Empordà i de Forallac
314-06125/11

Proponent: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42992 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06125/11 us in-
formo del següent:

El subministrament d’aigua potable als municipis i ajuntaments no és una qües-
tió competència del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

No obstant això, per a que es pugui garantir aquest subministrament de forma 
correcta, en un cas com l’episodi de suposada contaminació de l’aigua per ús d’her-
bicides al que fa referència aquesta pregunta, des del DARP es va actuar immedia-
tament portant a terme les actuacions que li són competència i que es descriuen a les 
respostes de les preguntes parlamentàries 314-06127/11 i 314-06128/11.

Barcelona, 22 de novembre de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del 
Departament de Salut i l’Agència de Salut Pública de Catalunya per a 
garantir el subministrament d’aigua potable arran de la contaminació 
de l’aigua de la Bisbal d’Empordà i de Forallac
314-06126/11

Proponent: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42680 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06126/11 us in-
formo del següent:

El 4 d’agost, en base a la superació dels valors paramètrics de determinats pla-
guicides en analítiques realitzades dins de l’autocontrol de l’entitat gestora (EGS) es 
manté una reunió amb l’Ajuntament de La Bisbal de l’Empordà, l’Ajuntament Fora-
llac, SOREA (EGS), l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), el Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA), la Subdirecció General de Co-
ordinació de la Salut Pública a Girona (ASPCAT a Girona).

Principals acords de la reunió:
– Es valoren els resultats obtinguts dels paràmetres Diuron i Terbutilazina en 

l’autocontrol que duu a terme SOREA. Es comenta que aquests valors superen el 
valor màxim que estableix l’RD 140/2003 de manera general per als plaguicides 
individuals, tot i que estan per sota dels valors guia de referència de diferents orga-
nismes internacionals (OMS, EPA d’EEUU, Canadà, Australia, entre els consultats) 
basats en criteris de risc per la salut.
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– Es plantegen les opcions d’abastament alternatius actuals. S’acorda valorar, al 
més aviat possible, diferents opcions (tractaments i dilució amb altres aportacions 
d’aigua) per disminuir la concentració d’aquests paràmetres.

– S’acorda fer de manera immediata un comunicat de risc a la població en base 
a l’incompliment d’aquests paràmetres.

– S’acorda un seguiment bisetmanal de plaguicides a la xarxa per disposar de 
dades sobre l’evolució:

• SOREA, els dimarts.
• Subdirecció General de Coordinació de la Salut Pública a Girona, els dijous.
– L’ASPCAT a Girona es compromet a contactar amb les entitats responsables 

dels pous que s’utilitzen per a la producció d’aigua de consum humà de la zona del 
Rissec-Daró i procedir a la presa de mostra i el posterior anàlisi en el laboratori de 
la xarxa de Salut Publica a Barcelona a instància de l’ASPCAT a Girona.

– L’ASPCAT a Girona, amb coordinació amb l’ACA, es comprometen a la presa de 
mostra dels pous censats per l’ACA i analitzar-les al laboratori de la xarxa de Salut Pu-
blica a Barcelona a instància de l’ASPCAT a Girona, a fi de valorar l’afectació de la zona.

El 9 d’agost, es manté una reunió amb l’Ajuntament de la Bisbal de seguiment de 
la situació i per tal de preparar un acte informatiu a la població, que té lloc al Teatre 
Mundial de la Bisbal, amb participació de l’ASPCAT a Girona.

El 23 d’agost es manté novament una reunió de seguiment amb l’Ajuntament de 
La Bisbal de l’Empordà, l’Ajuntament de Forallac, SOREA, ACA, DARPA i la sub-
direcció general de Coordinació de la Salut Pública a Girona (ASPCAT a Girona).

Principals acords de la reunió:
– Es confirma que s’han instal·lat filtres de carbó actiu abans de l’entrada al dipò-

sit de Puig Negre. Varen començar a funcionar el divendres 19 d’agost.
– D’acord amb el consum, el dipòsit es buida 2 vegades al dia. El 23 d’agost tota 

l’aigua que circula per les xarxes ha passat pels filtres de carbó actiu. S’acorda re-
collir mostres el mateix dia per validar el tractament i garantir en compliment dels 
valors paramètrics.

– S’acorda fer un seguiment periòdic, a partir del moment en què l’agua sigui 
declarada apta per garantir el manteniment de la seva aptitud:

• SOREA la primera setmana del mes.
• La subdirecció general de Coordinació de la Salut Pública a Girona la tercera 

setmana del mes.
• SOREA farà anàlisis mensuals de plaguicides a pous de captació de la ZS La 

Bisbal_Forallac.
– S’acorda que l’ACA farà anàlisi de l’aigua de la depuradora per descartar/con-

firmar origen urbà dels herbicides.
– S’acorda que el DARPA farà anàlisis del sòl i de les fulles per descartar/con-

firmar origen agrícola dels herbicides.
Els resultats de les mostres de l’aigua de la xarxa a partir de l’obertura de l’in-

compliment fins ara han estat els següents:
– Les mostres agafades per l’ASPCAT a Girona i les agafades per Sorea presen-

ten resultats correctes a partir del dia 23 d’agost.
– L’ASPCAT a Girona ha recollit 5 mostres, de les quals 3 han estat recollides a 

partir del 23 d’agost.
– SOREA ha recollit 4 mostres, de les quals 2 han estat recollides a partir del 

23 d’agost.
A data d’avui s’han dut a terme tots els acords compromesos en les reunions de 

seguiment mantingudes per aquest tema i, en base als resultats de les mostres, es 
considera tancat l’incompliment.

Barcelona, 21 de novembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inspecció de les 
explotacions agrícoles properes als pous de captació d’aigua de 
beure de la Bisbal d’Empordà i de Forallac contaminats
314-06127/11

Proponent: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42993 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06127/11 us in-
formo del següent:

Un cop detectada la problemàtica de l’aigua de la Bisbal d’Empordà i Forallac, 
tècnics i responsables dels Serveis Territorials de Girona del Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) van assistir a les reunions convo-
cades (Departament de Salut, ACA i ajuntaments) i es van programar inspeccions a 
les explotacions agrícoles properes als pous afectats.

Concretament, en les dates 11, 12 i 17 d’agost, tècnics dels Serveis Territorials 
de Girona del DARP van inspeccionar tres explotacions agrícoles amb parcel·les 
properes a pous d’abastament de la xarxa d’aigua de les poblacions de La Bisbal 
d’Empordà i Forallac. En el decurs de les inspeccions es van revisar els preceptius 
Quaderns d’Explotació, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 1311/2012, de 
13 de desembre, pel qual s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús soste-
nible dels productes fitosanitaris, així com els registres dels tractaments fitosanitaris 
realitzats. En les inspeccions també es va comprovar si en els tractaments fitosani-
taris s’havien pres les distàncies de seguretat mínimes a les captacions d’aigua, si es 
disposava de la capacitació professional de les persones aplicadores dels productes 
fitosanitaris (que han de disposar obligatòriament del carnet d’aplicador) i de si la 
maquinària d’aplicació disposava de la pertinent autorització, entre d’altres aspectes.

En les tres explotacions inspeccionades es conrea blat de moro i es va comprovar 
que no consta en el registre de tractaments fitosanitaris de cap d’elles l’ús de diuron. 
Val a dir que el diuron està autoritzat a la UE però els productes fitosanitaris formu-
lats a partir d’aquesta substància activa es van retirar en agricultura a l’Estat Espa-
nyol ja fa uns anys. Cal tenir present que aquest producte tampoc s’utilitzava abans en 
el conreu del blat de moro perquè en aquest cultiu resulta fitotòxic. Per tant, donades 
aquestes comprovacions, no pot descartar-se que l’origen de la presència de diuron en 
l’aigua de subministrament provingui d’usos no agrícoles. Tampoc consta en el regis-
tre de tractaments fitosanitaris de les explotacions inspeccionades la substància acti-
va terbutilazina, autoritzada a la UE i a Espanya per a controlar les males herbes del 
blat de moro. Si que consta que s’han utilitzat altres productes herbicides. Pel que fa 
als altres aspectes sobre l’ús sostenible dels productes fitosanitaris, es va comprovar 
que les explotacions inspeccionades complien amb el que preveu la normativa vigent.

Durant les inspeccions es varen treure mostres de sòl i de fulles del cultiu en un radi 
inferior a 50 metres de distància dels pous de captació d’aigua per a l’anàlisi de residus 
de productes fitosanitaris i, específicament, de les dues substàncies actives mencionades: 
diuron i terbutilazina, i així poder verificar les anotacions dels agricultors en els regis-
tres de tractaments dels quaderns d’explotació i les afirmacions dels propis productors.

Les mostres de planta de blat de moro i de terra es van analitzar al Laboratori 
Agroalimentari de la Generalitat de Catalunya, a Cabrils, i les analítiques no han 
detectat residus de les substàncies diuron i terbutilazina, ni de tota una sèrie d’altres 
substàncies actives fitosanitàries (s’adjunten els butlletins d’anàlisi).

Barcelona, 22 de novembre de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació als 
agricultors de les explotacions agrícoles properes als pous de 
captació d’aigua de beure de la Bisbal d’Empordà i de Forallac 
contaminats sobre l’ús de productes fitosanitaris
314-06128/11

Proponent: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42994 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06128/11 us in-
formo del següent:

Es va a dur a terme una campanya informativa sobre l’ús correcte dels productes 
fitosanitaris, d’acord amb el que preveu el Reial Decret 1311/2012, que crea el marc 
per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.

En aquest sentit, s’ha informat als agricultors de la zona afectada de la problemà-
tica i de les mesures preventives per evitar qualsevol tipus de contaminació.

Cal assenyalar que la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia porta a terme 
un Pla Anual de vigilància de la comercialització i utilització dels productes fitosa-
nitaris, en el qual es realitzen les inspeccions seguint criteris de risc. També s’efec-
tuen inspeccions a l’1% dels agricultors que cobren els ajuts de la política agrària 
comunitària –PAC– (inspeccions que fan referència al compliment de la «condicio-
nalitat»). En cas de detectar un mal ús dels productes fitosanitaris es prenen les cor-
responents mesures administratives.

D’altra banda, no podem oblidar totes aquelles altres eines amb les que des del 
DARP es procura fomentar entre els agricultors un ús racional dels productes fito-
sanitaris. Destaquen, per una banda, les eines de caràcter divulgatiu, com les nom-
broses jornades tècniques que al llarg de l’any i arreu del país es fan amb temes 
relacionats amb l’ús racional de productes fitosanitaris o amb tècniques de control 
de plagues i malalties en el marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica, o la 
pàgina web del propi DARP i el portal RuralCat, a través dels que es van inserint 
totes les novetats relacionades amb l’optimització de l’ús dels productes fitosanitaris 
i les tècniques alternatives a la lluita química.

També cal destacar altres actuacions, com l’obligatorietat de disposar del carnet 
d’aplicador i manipulador de productes fitosanitaris, l’obtenció dels quals, per als 
seus diferents nivells (bàsic, qualificat, fumigador i pilot aplicador), requereix de 
l’acreditació de la formació específica que ofereix el propi departament o les entitats 
col·laboradores.

I finalment, destacar també com a actuació genèrica de foment de l’ús racional 
dels productes fitosanitaris, la formació i assessorament en gestió integrada de pla-
gues (GIP) que el DARP i les ADV, particularment, fan entre tots els agricultors per 
tal de fer-los arribar la necessària adopció de les mesures necessàries per garantir 
que els usuaris professionals disposin d’assessorament tècnic adequat i de qualitat 
en relació a la GIP i els mètodes alternatius, tal i com estableix i preveu la Directi-
va 2009/128/CE, que estableix el marc d’actuació comunitària per aconseguir un ús 
sostenible dels plaguicides.

Barcelona, 22 de novembre de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la inserció 
de l’ós Goiat als Pirineus
314-06138/11

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42681 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06138/11 us in-
formo del següent:

L’objectiu general del projecte és implementar una sèrie d’accions que permetin 
consolidar el futur de l’ós bru als Pirineus en un entorn favorable. Dintre d’aquests, 
un dels objectius més importants és la coexistència entre l’ós bru, la ramaderia de 
muntanya i l’apicultura; consolidar genèticament la població; generar un clima d’ac-
ceptació de l’ós bru amb molta informació i educació ambiental i generar productes 
i metodologies que puguin ser exportades a altres llocs, principalment dels Pirineus.

El projecte PirosLife té un pressupost total de 2.435.639 euros. El cost real de la 
captura, trasllat i alliberament de l’ós bru mascle «Goiat» ha estat de 45.634,76 eu-
ros, un cost molt baix en comparació al total del projecte, concretament representa 
el 1,87% del total del pressupost del projecte.

Les accions en què s’ha gastat aquesta quantitat són:
– Viatge previ de l’equip tècnic eslovè als Pirineus, per conèixer el territori i l’hà-

bitat on s’alliberarà.
– Contractació del Servei de Bosques d’Eslovènia per a la captura d’un mascle 

ós bru.
– Contractació de l’empresa veterinària i transport (material, furgoneta i gàbies).
– Compra dos collars emissors.
– Contractació del sistema de seguiment per satèl·lit.
– Lloguer d’una furgoneta de transport.
– Dietes, manutenció i allotjament equip (personal de la Generalitat i contractat).

Barcelona, 21 de novembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe que avalua 
els riscos i els beneficis de la inserció de l’ós Goiat als Pirineus
314-06139/11

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42682 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06139/11 us in-
formo del següent:

El document és el projecte LIFE13 NAT/ES/001394 «Consolidación de una po-
blación de oso pardo en un territorio de gestión fragmentada: los Pirineos Centra-
les, PirosLife». En la seva acció C1 «Translocación de un macho para mejorar la 
genética de la población de osos del Pirineo: gestionando la estructura genética de 
la población», que s’annexa.
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Els riscos són exclusivament biològics, que el nou mascle provoqui alguns casos 
d’infanticidi: que mati cadells de primer any, principalment, perquè les femelles en-
trin en zel. Hi ha un informe realitzat pel Servei de Fauna i Flora, penjat a la web 
del Projecte PirosLife: Risc d’infanticidi a la població d’ós bru dels Pirineus a causa 
de l’alliberament d’un mascle adult a la primavera de 2016 procedent d’Eslovènia.

No hi ha riscos, socials o econòmics, quan s’alliberi un nou exemplar dintre 
d’una població d’ós bru que actualment és a prop dels 40 exemplars a tota la serra-
lada pirinenca.

Barcelona, 21 de novembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe de la 
conveniència de la inserció de l’ós Goiat als Pirineus
314-06140/11

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42683 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06140/11 us in-
formo del següent:

El document tècnic de referència és el projecte LIFE13 NAT/ES/001394 «Con-
solidación de una población de oso pardo en un territorio de gestión fragmentada: 
los Pirineos Centrales, PirosLife. En la seva acció C1 Translocación de una macho 
para mejorar la genética de la población de osos del Pirineo: gestionando la estruc-
tura genética de la población», que s’annexa.

La conveniència és estrictament genètica, no pas demogràfica. Si Goiat es repro-
dueix durant els pròxims anys, augmentarà la variabilitat genètica de la població. 
Aquest és un objectiu a mig i llarg termini.

De cara a avaluar l’impacte socioeconòmic i territorial, cal tenir en compte que 
s’ha alliberat en un territori, tota la serralada dels Pirineus, on hi ha assentada ac-
tualment una població d’uns 40 óssos, per tant no ha de tenir cap impacte negatiu, 
ans al contrari. El propi projecte PirosLife recull tota una sèrie d’ajuts econòmics 
dirigits a la protecció dels ramats i dels pastors i línies específiques de sensibilitza-
ció, educació ambiental i promoció del turisme a la zona.

El projecte, que té un pressupost de 2,5 milions d’euros, el 75% provinent de fons 
de la Unió Europea (UE), s’enquadra en els programes Life-Natura, que volen con-
tribuir a l’aplicació de la directiva comunitària relativa a la conservació de la natura 
per mantenir i millorar els hàbitats i les espècies d’interès comunitari dels espais 
designats dintre de la Xarxa Natura 2000. El Piroslife està plantejat per implemen-
tar una sèrie de mesures i accions que permetin consolidar el futur de l’ós bru en un 
entorn favorable i generar productes i sistemes que puguin ser exportats a la resta 
del Pirineu i a d’altres zones d’Europa. El projecte es considera clau per a la dina-
mització econòmica del territori aprofitant l’atractiu i les potencialitats que pot ge-
nerar la fauna salvatge i el patrimoni natural per al turisme i d’altres sectors. Entre 
les diferents accions que s’estan duent a terme destaquen les relatives al foment de 
la coexistència entre l’ós bru i la ramaderia extensiva –amb bestiar oví, caprí, equí 
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i vaquí– i l’apicultura de muntanya; la conservació i millora de l’hàbitat; l’educació 
ambiental; la comunicació i la formació.

Barcelona, 21 de novembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la renovació de la 
concessió per a l’explotació del port esportiu de la Marina de Port 
d’Aro
314-06145/11

Proponent: Xavier García Albiol, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42684 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06145/11 us in-
formo del següent:

El 14 de juliol de 2014 va sortir a licitació el nou contracte de gestió de serveis 
públics, modalitat concessió, per a l’explotació del port esportiu Marina Port d’Aro.

El 2 de desembre de 2014 es va adjudicar el contracte a la UTE Port d’Aro (Club 
Nàutic Port d’Aro-Sierra de Mias, SA), una de les empreses licitadores, per un ter-
mini de 25 anys.

El 21 de gener de 2015 es va signar el contracte entre la Generalitat de Catalunya 
i la UTE Port d’Aro.

El calendari previst per a l’execució de l’explotació és de 25 anys a partir del 30 
de març de de 2016, data de finalització de l’anterior concessió.

Barcelona, 21 de novembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compte de 
pèrdues i guanys de l’aeroport de Lleida-Alguaire
314-06183/11

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un altre diputat del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42685 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06183/11 us in-
formo del següent:

Us adjunto els resultats d’explotació de l’Aeroport de Lleida Alguaire.

Barcelona, 21 de novembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a 
funcionaris de presons al Centre Penitenciari Brians 1 del 2010 ençà
314-06397/11

Proponent: Esperanza García González, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42910 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06397/11, us in-
formo del següent:

De l’1 de gener de 2010 al 31 d’octubre de 2016, al Centre Penitenciari Brians 1 
s’han registrat les següents agressions a funcionaris: 

Any Tipus Ubicació

2010 Agressió lleu a funcionari Departament Especial homes

Agressió lleu a funcionari Infermeria homes

Agressió lleu a funcionari Mòdul 1

Agressió lleu a funcionari Mòdul 2

Agressió lleu a funcionari Mòdul U - dones

Agressió lleu a funcionari UHPP

Agressió lleu a funcionari UHPP

Agressió lleu a funcionari UHPP

2011 Agressió greu a funcionari Departament Especial homes

Agressió greu a funcionari Infermeria homes

Agressió greu a funcionari Mòdul 2

Agressió greu a funcionari Mòdul 2

Agressió lleu a funcionari Departament Especial homes

Agressió lleu a funcionari Departament Especial homes

Agressió lleu a funcionari Gabinet d’identificació

Agressió lleu a funcionari Gabinet d’identificació

Agressió lleu a funcionari Infermeria dones

Agressió lleu a funcionari Mòdul 2

Agressió lleu a funcionari Mòdul 3

Agressió lleu a funcionari Mòdul 3

Agressió lleu a funcionari Mòdul 3

Agressió lleu a funcionari Mòdul 4

Agressió lleu a funcionari Mòdul U - dones

Agressió lleu a funcionari UHPP

2012 Agressió greu a funcionari Departament Especial dones

Agressió greu a funcionari Departament Especial dones

Agressió greu a funcionari Departament Especial homes

Agressió greu a funcionari Mòdul 3

Agressió greu a funcionari Mòdul 4

Agressió greu a funcionari Mòdul 4

Agressió greu a funcionari Departament d’observació

Agressió greu a funcionari Departament d’observació

Agressió greu a funcionari Mòdul U - dones

Agressió lleu a funcionari Departament Especial homes
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Any Tipus Ubicació

Agressió lleu a funcionari Departament Especial homes

Agressió lleu a funcionari Mòdul U - dones

Agressió lleu a funcionari Mòdul U - dones

Agressió lleu a funcionari Mòdul U - dones

Agressió lleu a funcionari UHPP

2013 Agressió greu a funcionari Departament Especial dones

Agressió greu a funcionari Departament Especial homes

Agressió greu a funcionari Mòdul 1

Agressió greu a funcionari Mòdul U - dones

Agressió greu a funcionari UHPP

Agressió lleu a funcionari Departament Especial dones

Agressió lleu a funcionari Departament Especial homes

Agressió lleu a funcionari Departament Especial homes

Agressió lleu a funcionari Mòdul 2 - dones

Agressió lleu a funcionari Mòdul 1

Agressió lleu a funcionari Mòdul 4

Agressió lleu a funcionari Mòdul 4

Agressió lleu a funcionari Mòdul U - dones

2014 Agressió greu a funcionari Departament Especial dones

Agressió greu a funcionari Mòdul 1

Agressió lleu a funcionari Departament Especial homes

Agressió lleu a funcionari Departament Especial homes

Agressió lleu a funcionari Mòdul 2

Agressió lleu a funcionari Mòdul 4

Agressió lleu a funcionari Mòdul U - dones

2015 Agressió greu a funcionari Gabinet d’identificació

Agressió greu a funcionari Gabinet d’identificació

Agressió greu a funcionari Mòdul 2

Agressió greu a funcionari Mòdul 4

Agressió greu a funcionari UHPP

Agressió greu a funcionari UHPP

Agressió lleu a funcionari Departament Especial dones

Agressió lleu a funcionari Departament Especial dones

Agressió lleu a funcionari Departament Especial dones

Agressió lleu a funcionari Departament Especial dones

Agressió lleu a funcionari Departament Especial dones

Agressió lleu a funcionari Departament Especial homes

Agressió lleu a funcionari Departament Especial homes

Agressió lleu a funcionari Mòdul 2

Agressió lleu a funcionari Mòdul 4

Agressió lleu a funcionari Mòdul U - dones

Agressió lleu a funcionari Mòdul U - dones

2016 Agressió greu a funcionari Departament Especial homes

Agressió greu a funcionari Mòdul 1

Agressió greu a funcionari Mòdul U - dones

Agressió greu a funcionari Mòdul 1

Agressió greu a funcionari Mòdul 4



BOPC 276
2 de desembre de 2016

1.25.15. Preguntes per escrit 88

Any Tipus Ubicació

Agressió lleu a funcionari Departament Especial dones

Agressió lleu a funcionari Departament Especial dones

Agressió lleu a funcionari Departament Especial dones

Agressió lleu a funcionari Gabinet d’identificació

Agressió lleu a funcionari Infermeria dones

Agressió lleu a funcionari Mòdul 1

Agressió lleu a funcionari Mòdul 2

Agressió lleu a funcionari Mòdul 2

Agressió lleu a funcionari Mòdul 4

Agressió lleu a funcionari Mòdul U - dones

Agressió lleu a funcionari Mòdul 1

UHPP: Unitat Hospitalària Penitenciària Psiquiàtrica

Barcelona, 21 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a 
funcionaris de presons al Centre Penitenciari Brians 2 del 2010 ençà
314-06398/11

Proponent: Esperanza García González, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42911 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06398/11 us in-
formo del següent:

De l’1 de gener de 2010 al 31 d’octubre de 2016, al Centre Penitenciari Brians 2 
s’han registrat les següents agressions a funcionaris: 

Any Tipus Ubicació

2010 Agressió lleu a funcionari Departament Especial

Agressió lleu a funcionari DERT

Agressió lleu a funcionari DERT

Agressió lleu a funcionari DERT

Agressió lleu a funcionari Menjador Mòdul 1

Agressió lleu a funcionari Mòdul 1

Agressió lleu a funcionari Mòdul 1

Agressió lleu a funcionari Mòdul 1

Agressió lleu a funcionari Mòdul 2

Agressió lleu a funcionari Mòdul 3

Agressió lleu a funcionari Mòdul 9

Agressió lleu a funcionari Mòdul 14

2011 Agressió greu a funcionari Departament Especial

Agressió greu a funcionari Mòdul 1

Agressió greu a funcionari Mòdul 3
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Any Tipus Ubicació

Agressió lleu a funcionari DERT

2011 Agressió lleu a funcionari Infermeria

Agressió lleu a funcionari Menjador Mòdul 3

Agressió lleu a funcionari Mòdul 4

Agressió lleu a funcionari Mòdul 9

Agressió lleu a funcionari Mòdul 10

2012 Agressió greu a funcionari Departament Especial

Agressió greu a funcionari DERT

Agressió greu a funcionari Mòdul 2

Agressió greu a funcionari Mòdul 2

Agressió greu a funcionari Mòdul 3

Agressió greu a funcionari Mòdul 9

Agressió lleu a funcionari DERT

Agressió lleu a funcionari Mòdul 1

Agressió lleu a funcionari Mòdul 4 

2013 Agressió greu a funcionari Infermeria

Agressió greu a funcionari Mòdul 1

Agressió greu a funcionari Mòdul 2

Agressió greu a funcionari Mòdul 1

Agressió lleu a funcionari Mòdul 2

Agressió lleu a funcionari Mòdul 3

2014 Agressió greu a funcionari Mòdul 3

Agressió greu a funcionari Mòdul 12

Agressió greu a funcionari Mòdul 12

Agressió greu a funcionari Mòdul 1

Agressió greu a funcionari Psiquiatria - Salut Mental

Agressió lleu a funcionari DERT

Agressió lleu a funcionari Mòdul 1

Agressió lleu a funcionari Mòdul 3

Agressió lleu a funcionari Mòdul 13

Agressió lleu a funcionari Psiquiatria - Salut Mental

2015 Agressió greu a funcionari Mòdul 2

Agressió lleu a funcionari DERT 

Agressió lleu a funcionari Ingressos

Agressió lleu a funcionari Mòdul 3

Agressió lleu a funcionari Mòdul 4

Agressió lleu a funcionari Mòdul 4

2016 Agressió greu a funcionari Mòdul 3

Agressió greu a funcionari Mòdul 10

Agressió greu a funcionari Mòdul 4

Agressió greu a funcionari Mòdul 9

Agressió lleu a funcionari Ingressos

Agressió lleu a funcionari Ingressos

Agressió lleu a funcionari Mòdul 2

Agressió lleu a funcionari Mòdul 4

Agressió lleu a funcionari Mòdul 7

Agressió lleu a funcionari Mòdul 4
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Any Tipus Ubicació

Agressió lleu a funcionari Mòdul 9

DERT: Departament Especial de Règim Tancat

Barcelona, 21 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a 
funcionaris de presons al Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona 
del 2010 ençà
314-06399/11

Proponent: Esperanza García González, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42912 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06399/11 us in-
formo del següent:

De l’1 de gener de 2010 al 31 d’octubre de 2016, al Centre Penitenciari d’Homes 
de Barcelona s’han registrat les següents agressions a funcionaris: 

Any Tipus Ubicació

2010 Agressió lleu a funcionari Infermeria

Agressió lleu a funcionari Ingressos

Agressió lleu a funcionari 3ª galeria

Agressió lleu a funcionari 4ª galeria

Agressió lleu a funcionari 6ª galeria

Agressió lleu a funcionari 6ª galeria

Agressió lleu a funcionari 6ª galeria

2011 Agressió greu a funcionari 6ª galeria

Agressió lleu a funcionari Infermeria

Agressió lleu a funcionari 1ª galeria

Agressió lleu a funcionari 2ª galeria

Agressió lleu a funcionari 4ª galeria

Agressió lleu a funcionari 6ª galeria

2012 Agressió lleu a funcionari 4ª galeria

Agressió lleu a funcionari 4ª galeria

Agressió lleu a funcionari 4ª galeria

Agressió lleu a funcionari 4ª galeria

Agressió lleu a funcionari 4ª galeria

Agressió lleu a funcionari 6ª galeria

2013 Agressió greu a funcionari 5ª galeria - ingressos

Agressió lleu a funcionari 4ª galeria

Agressió lleu a funcionari 6ª galeria

Agressió lleu a funcionari 6ª galeria

2014 Agressió greu a funcionari Gabinet identificaciò
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Any Tipus Ubicació

Agressió greu a funcionari 3ª galeria

Agressió greu a funcionari 6ª galeria

Agressió lleu a funcionari 3ª galeria

2015 Agressió greu a funcionari Gabinet identificaciò

Agressió greu a funcionari 1ª galeria

Agressió greu a funcionari 3ª galeria

Agressió greu a funcionari 3ª galeria

Agressió greu a funcionari 4ª galeria

Agressió greu a funcionari 4ª galeria

Agressió greu a funcionari 4ª galeria

Agressió greu a funcionari 6ª galeria

Agressió lleu a funcionari Locutori visites

Agressió lleu a funcionari 3ª galeria

Agressió lleu a funcionari 4ª galeria

Agressió lleu a funcionari 4ª galeria

Agressió lleu a funcionari 4ª galeria

Agressió lleu a funcionari 4ª galeria

Agressió lleu a funcionari 4ª galeria

Agressió lleu a funcionari 4ª galeria

Agressió lleu a funcionari 4ª galeria

Agressió lleu a funcionari 4ª galeria

Agressió lleu a funcionari 5ª galeria - ingressos

Agressió lleu a funcionari 6ª galeria

2016 Agressió greu a funcionari Locutori vis a vis

Agressió lleu a funcionari 1ª galeria

Agressió lleu a funcionari 3ª galeria

Agressió lleu a funcionari 4ª galeria

Agressió lleu a funcionari 4ª galeria

Agressió lleu a funcionari 4ª galeria

Agressió lleu a funcionari 4ª galeria

Agressió lleu a funcionari 4ª galeria

Agressió lleu a funcionari 5ª galeria - ingressos

Agressió lleu a funcionari 5ª galeria - ingressos

Agressió lleu a funcionari 6ª galeria

Agressió lleu a funcionari 4ª galeria

Agressió lleu a funcionari 1ª galeria

Agressió lleu a funcionari 4ª galeria

Agressió lleu a funcionari 1ª galeria

Agressió lleu a funcionari 5ª galeria - ingressos

Agressió lleu a funcionari 4ª galeria

Agressió lleu a funcionari 4ª galeria

Barcelona, 21 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia



BOPC 276
2 de desembre de 2016

1.25.15. Preguntes per escrit 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a 
funcionaris de presons al Centre Penitenciari de Dones de Barcelona 
del 2010 ençà
314-06400/11

Proponent: Esperanza García González, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42913 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06400/11 us in-
formo del següent:

De l’1 de gener de 2010 al 31 d’octubre de 2016, al Centre Penitenciari de Dones 
de Barcelona s’han registrat les següents agressions a funcionaris: 

Any Tipus Ubicació

2013 Agressió greu a funcionari Accessos

Agressió lleu a funcionari Infermeria

2015 Agressió lleu a funcionari Infermeria

2016 Agressió lleu a funcionari Altres dependències

Barcelona, 21 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a 
funcionaris de presons al Centre Penitenciari de Joves del 2010 ençà
314-06401/11

Proponent: Esperanza García González, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42914 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06401/11 us in-
formo del següent:

De l’1 de gener de 2010 al 31 d’octubre de 2016, al Centre Penitenciari de Joves 
s’han registrat les següents agressions a funcionaris: 

Any Tipus Ubicació

2010 Agressió lleu a funcionari Departament Especial 

Agressió lleu a funcionari Infermeria 

Agressió lleu a funcionari Mòdul 3 

Agressió lleu a funcionari Mòdul 3 

Agressió lleu a funcionari Mòdul 4 

Agressió lleu a funcionari Mòdul 4 

Agressió lleu a funcionari Poliesportiu

2011 Agressió greu a funcionari Mòdul 4 

Agressió lleu a funcionari Departament Especial 

Agressió lleu a funcionari Mòdul 2 

Agressió lleu a funcionari Mòdul 3 
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Any Tipus Ubicació

Agressió lleu a funcionari Mòdul 3 

Agressió lleu a funcionari Mòdul 3 

2012 Agressió lleu a funcionari Mòdul 4 

Agressió lleu a funcionari Mòdul 4 

2013 Agressió greu a funcionari Mòdul 4 

Agressió greu a funcionari Mòdul 4 

Agressió lleu a funcionari Departament Especial 

Agressió lleu a funcionari Departament Especial 

Agressió lleu a funcionari Mòdul 1 

Agressió lleu a funcionari Mòdul 3 

2014 Agressió lleu a funcionari Departament Especial 

Agressió lleu a funcionari Departament Especial 

Agressió lleu a funcionari Mòdul 1 

Agressió lleu a funcionari Mòdul 3 

2015 Agressió lleu a funcionari Departament Especial 

Agressió lleu a funcionari Departament Especial 

2016 Agressió greu a funcionari Departament Especial 

Agressió lleu a funcionari Departament Especial 

Agressió lleu a funcionari Mòdul 1 

Agressió lleu a funcionari Mòdul 2 

Agressió lleu a funcionari Mòdul 3 

Agressió lleu funcionari Mòdul 3

Barcelona, 21 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a 
funcionaris de presons al Centre Penitenciari Obert 1 de Barcelona 
del 2010 ençà
314-06402/11

Proponent: Esperanza García González, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42915 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06402/11 us in-
formo del següent:

Al Centre Penitenciari Obert 1 de Barcelona no s’han registrat agressions físi-
ques a funcionaris, en el període demanat.

Barcelona, 21 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a 
funcionaris de presons al Centre Penitenciari Obert 2 de Barcelona 
del 2010 ençà
314-06403/11

Proponent: Esperanza García González, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42916 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06403/11 us in-
formo del següent:

Al Centre Penitenciari Obert 2 de Barcelona no s’han registrat agressions físi-
ques a funcionaris, en el període demanat.

Barcelona, 21 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a 
funcionaris de presons al Centre Penitenciari Obert de Girona del 
2010 ençà
314-06404/11

Proponent: Esperanza García González, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42917 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06404/11 us in-
formo del següent:

De l’1 de gener de 2010 al 31 d’octubre de 2016, al Centre Obert de Girona s’han 
registrat les següents agressions a funcionaris: 

Any Tipus Ubicació

2010 Agressió lleu a funcionari Infermeria

2012 Agressió lleu a funcionari Departament ingressos

2014 Agressió greu a funcionari Departament ingressos

Barcelona, 21 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a 
funcionaris de presons al Centre Penitenciari Obert de Lleida del 
2010 ençà
314-06405/11

Proponent: Esperanza García González, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42918 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06405/11 us in-
formo del següent:

Al Centre Penitenciari Obert de Lleida no s’han registrat agressions físiques a 
funcionaris, en el període demanat.

Barcelona, 21 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a 
funcionaris de presons al Centre Penitenciari Obert de Tarragona del 
2010 ençà
314-06406/11

Proponent: Esperanza García González, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42919 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06406/11 us in-
formo del següent:

Al Centre Penitenciari Obert de Tarragona no s’han registrat agressions físiques 
a funcionaris, en el període demanat.

Barcelona, 21 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a 
funcionaris de presons al Centre Penitenciari Lledoners del 2010 
ençà
314-06407/11

Proponent: Esperanza García González, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42920 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06407/11 us in-
formo del següent:

De l’1 de gener de 2010 al 31 d’octubre de 2016, al Centre Penitenciari Lledoners 
s’han registrat les següents agressions a funcionaris: 

Any Tipus Ubicació

2010 Agressió greu a funcionari Departament Especial

Agressió lleu a funcionari Consulta mèdica

Agressió lleu a funcionari Mòdul 7 - Paqueteria

Agressió lleu a funcionari Departament Especial

Agressió lleu a funcionari Departament Especial

Agressió lleu a funcionari Departament Especial

Agressió lleu a funcionari Departament Especial

Agressió lleu a funcionari Ingressos 

Agressió lleu a funcionari Mòdul 1

Agressió lleu a funcionari Mòdul 1

Agressió lleu a funcionari Mòdul 1

Agressió lleu a funcionari Mòdul 2

Agressió lleu a funcionari Mòdul 2

Agressió lleu a funcionari Mòdul 7

2011 Agressió greu a funcionari Infermeria

Agressió lleu a funcionari Mòdul 1 - Menjador

Agressió lleu a funcionari Mòdul 2 - Menjador

Agressió lleu a funcionari Mòdul 7 - Sala de dia

Agressió lleu a funcionari Departament Especial

Agressió lleu a funcionari Departament Especial

Agressió lleu a funcionari Departament Especial

Agressió lleu a funcionari Mòdul 1

Agressió lleu a funcionari Mòdul 1

Agressió lleu a funcionari Mòdul 1

Agressió lleu a funcionari Mòdul 1

Agressió lleu a funcionari Mòdul 2

2012 Agressió greu a funcionari Departament Especial

Agressió greu a funcionari Departament Especial

Agressió greu a funcionari Departament Especial

Agressió lleu a funcionari Consulta mèdica

Agressió lleu a funcionari Departament Especial

Agressió lleu a funcionari Departament Especial

Agressió lleu a funcionari Departament Especial
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Any Tipus Ubicació

Agressió lleu a funcionari Infermeria

Agressió lleu a funcionari Mòdul 1

Agressió lleu a funcionari Mòdul 2

2013 Agressió greu a funcionari Departament Especial

Agressió greu a funcionari Mòdul 3

Agressió lleu a funcionari Mòdul 3

Agressió lleu a funcionari Mòdul 3

Agressió lleu a funcionari Mòdul 4

2014 Agressió lleu a funcionari Departament Especial

Agressió lleu a funcionari Mòdul 8

2015 Agressió greu a funcionari Infermeria

Agressió lleu a funcionari Infermeria

Agressió lleu a funcionari Mòdul 5

2016 Agressió greu a funcionari Departament Especial

Agressió greu a funcionari Ingressos 

Agressió lleu a funcionari Departament Especial

Agressió lleu a funcionari Mòdul 7

Agressió lleu a funcionari Mòdul 3

Agressió lleu a funcionari Mòdul 5

Agressió lleu a funcionari Mòdul 5

Barcelona, 21 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a 
funcionaris de presons al Centre Penitenciari Mas d’Enric del 2010 
ençà
314-06408/11

Proponent: Esperanza García González, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42921 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06408/11 us in-
formo del següent:

De l’1 de gener de 2010 al 31 d’octubre de 2016, al Centre Penitenciari de Mas 
d’Enric s’han registrat, comptabilitzant també les dades del Centre Penitenciari 
de Tarragona, que fou substituït pel Centre Penitenciari Mas d’Enric, les següents 
agressions a funcionaris: 

Any Tipus Centre Ubicació

2010 Agressió lleu a funcionari Centre Penitenciari Tarragona Departament 
especial

Agressió lleu a funcionari Centre Penitenciari Tarragona Departament 
especial

Agressió lleu a funcionari Centre Penitenciari Tarragona Mòdul 3

Fascicle tercer
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Any Tipus Centre Ubicació

2011 Agressió lleu a funcionari Centre Penitenciari Tarragona Pati interior

2013 Agressió greu a funcionari Centre Penitenciari Tarragona Pati d’esports

2014 Agressió lleu a funcionari Centre Penitenciari Tarragona Departament 
especial

Agressió lleu a funcionari Centre Penitenciari Tarragona Departament 
especial

Agressió lleu a funcionari Centre Penitenciari Tarragona Departament 
especial

2015 Agressió greu a funcionari Centre Penitenciari Tarragona Departament 
especial

2016 Agressió greu a funcionari CP Mas d’Enric ME - D. Especial

Agressió greu a funcionari CP Mas d’Enric ME - Mòdul 2

Agressió lleu a funcionari CP Mas d’Enric ME - Mòdul 
Dones

Agressió lleu a funcionari CP Mas d’Enric ME - D. Especial

Agressió lleu a funcionari CP Mas d’Enric ME - D. Especial

Barcelona, 21 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a 
funcionaris de presons al Centre Penitenciari Ponent del 2010 ençà
314-06409/11

Proponent: Esperanza García González, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42922 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06409/11 us in-
formo del següent:

De l’1 de gener de 2010 al 31 de juliol de 2016, al Centre Penitenciari Ponent 
s’han registrat les següents agressions a funcionaris: 

Any Tipus Ubicació

2010 Agressió greu a funcionari Mòdul 02

Agressió lleu a funcionari Mòdul 01

Agressió lleu a funcionari Mòdul 06

Agressió lleu a funcionari Mòdul 08

2011 Agressió lleu a funcionari Mòdul 09

2012 Agressió greu a funcionari Mòdul 09

Agressió lleu a funcionari Mòdul 02

2014 Agressió greu a funcionari Mòdul 01

2015 Agressió lleu a funcionari Mòdul 06

Agressió lleu a funcionari Mòdul 08

Agressió lleu a funcionari Mòdul 08

Agressió lleu a funcionari Mòdul 09

Agressió lleu a funcionari Mòdul 09
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Any Tipus Ubicació

2016 Agressió greu a funcionari Mòdul 01

Agressió greu a funcionari Mòdul 05

Agressió lleu a funcionari Mòdul 01

Agressió lleu a funcionari Mòdul 04

Agressió lleu a funcionari Mòdul 06

Barcelona, 21 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a 
funcionaris de presons al Centre Penitenciari Puig de les Basses del 
2010 ençà
314-06410/11

Proponent: Esperanza García González, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42923 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06410/11 us in-
formo del següent:

De l’1 de gener de 2010 al 31 d’octubre de 2016, al Centre Penitenciari Puig de 
les Basses s’han registrat les següents agressions a funcionaris: 

Any Tipus Ubicació

2011 Agressió lleu a funcionari Cel·la

Agressió lleu a funcionari Menjador

2014 Agressió greu a funcionari Mòdul 4 - Sala d’estar

2015 Agressió greu a funcionari Departament Especial

Agressió lleu a funcionari Mòdul 4 - Menjador

Agressió lleu a funcionari Departament Especial

Agressió lleu a funcionari Departament Especial

Agressió lleu a funcionari Mòdul 1

Agressió lleu a funcionari Mòdul 2

2016 Agressió greu a funcionari Mòdul 6

Agressió lleu a funcionari Mòdul 2

Agressió lleu a funcionari Mòdul 4

Agressió lleu a funcionari Mòdul 5

Agressió lleu a funcionari Mòdul 3

Agressió lleu a funcionari Ingressos

Barcelona, 21 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a 
funcionaris de presons al Centre Penitenciari Quatre Camins del 2010 
ençà
314-06411/11

Proponent: Esperanza García González, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42924 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06411/11 us in-
formo del següent:

De l’1 de gener de 2010 al 31 d’octubre de 2016, al Centre Penitenciari Quatre 
Camins s’han registrat les següents agressions a funcionaris: 

Any Tipus Ubicació

2010 Agressió greu a funcionari Infermeria

Agressió lleu a funcionari DERT

Agressió lleu a funcionari DERT

Agressió lleu a funcionari Mòdul 1

Agressió lleu a funcionari Mòdul 2

Agressió lleu a funcionari Mòdul 2

Agressió lleu a funcionari Mòdul 2

Agressió lleu a funcionari Mòdul 2

Agressió lleu a funcionari Mòdul 5

Agressió lleu a funcionari Poliesportiu

2011 Agressió lleu a funcionari DERT

Agressió lleu a funcionari Infermeria

Agressió lleu a funcionari Infermeria

Agressió lleu a funcionari Mòdul 2

Agressió lleu a funcionari Mòdul 2

Agressió lleu a funcionari Mòdul 2

Agressió lleu a funcionari Mòdul 2

Agressió lleu a funcionari Mòdul 2

Agressió lleu a funcionari Mòdul 2

Agressió lleu a funcionari Mòdul 3

Agressió lleu a funcionari Mòdul 5

2012 Agressió greu a funcionari Departament d’ingressos

Agressió greu a funcionari DERT

Agressió greu a funcionari Mòdul 4

Agressió lleu a funcionari Mòdul 2

Agressió lleu a funcionari Mòdul 2

Agressió lleu a funcionari Mòdul 3

Agressió lleu a funcionari Psiquiatria

2013 Agressió greu a funcionari Psiquiatria

Agressió lleu a funcionari DERT

Agressió lleu a funcionari Mòdul 1
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Any Tipus Ubicació

Agressió lleu a funcionari Mòdul 1

Agressió lleu a funcionari Mòdul 2

Agressió lleu a funcionari Psiquiatria

Agressió lleu a funcionari Psiquiatria

Agressió lleu a funcionari Tallers

2014 Agressió greu a funcionari DERT

Agressió greu a funcionari Mòdul 1

Agressió lleu a funcionari DERT

Agressió lleu a funcionari Infermeria

Agressió lleu a funcionari Mòdul 2

Agressió lleu a funcionari Mòdul 2

Agressió lleu a funcionari Mòdul 2

Agressió lleu a funcionari Mòdul 3

Agressió lleu a funcionari Mòdul 5

Agressió lleu a funcionari Mòdul 8

2015 Agressió greu a funcionari Mòdul 4

Agressió lleu a funcionari DERT

Agressió lleu a funcionari DERT

Agressió lleu a funcionari Mòdul 1

Agressió lleu a funcionari Mòdul 1

Agressió lleu a funcionari Mòdul 1

Agressió lleu a funcionari Mòdul 3

Agressió lleu a funcionari Mòdul 5

Agressió lleu a funcionari Mòdul 5

2016 Agressió greu a funcionari Psiquiatria

Agressió greu a funcionari Mòdul 3

Agressió greu a funcionari Ingressos

Agressió lleu a funcionari Mòdul 1

Agressió lleu a funcionari Mòdul 3

Agressió lleu a funcionari Mòdul 5

Agressió lleu a funcionari Psiquiatria

Agressió lleu a funcionari DERT

Agressió lleu a funcionari Mòdul 3

Agressió lleu a funcionari DERT

Agressió lleu a funcionari Mòdul 2

DERT: Departament Especial de Règim Tancat

Barcelona, 21 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a 
funcionaris de presons al Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa 
del 2010 ençà
314-06412/11

Proponent: Esperanza García González, del GP PPC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42925 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06412/11 us in-
formo del següent:

De l’1 de gener de 2010 al 31 de juliol de 2016, al Pavelló Hospitalari Penitenci-
ari de Terrassa s’han registrat les següents agressions a funcionaris: 

Any Tipus Centre

2010 Agressió lleu a funcionari Per part d’un intern del CP Brians 2

2012 Agressió lleu a funcionari Per part d’un intern del CP Brians 1

2016 Agressió greu a funcionari Per part d’un intern del CP d’Homes de Barcelona

Agressió lleu a funcionari Per part d’un intern del CP Quatre Camins

Barcelona, 21 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos 
tractats amb metadona en data del 31 de desembre de 2010
314-06542/11

Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42998 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06542/11 us in-
formo del següent:

Segons dades facilitades pel Departament de Salut, d’acord amb el Programa de 
Salut Penitenciària, el 31 de desembre de 2010 hi havia en tractament amb metado-
na un total de 852 interns dels centres penitenciaris de Catalunya, distribuïts de la 
manera següent: 

Centre Penitenciari Dones Homes

Homes – 157

Dones 13 –

Joves –  2

Brians-1 46 110

Brians-2 – 152

Quatre Camins – 209

Lledoners – 24

Ponent 12 90
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Centre Penitenciari Dones Homes

Puig Basses  1 15

Tarragona/Mas Enric – 21

Total 72 780

Barcelona, 18 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
presos, en data del 31 de desembre de 2010, que havien arribat 
amb un tractament per a una addicció i als quals es va canviar el 
tractament
314-06543/11

Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42999 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06543/11 us in-
formo del següent:

Segons dades facilitades pel Departament de Salut, d’acord amb el Programa de 
Salut Penitenciària, el 31 de desembre de 2010 no consta que durant l’any 2010 hi 
hagi hagut cap cas de canvi de medicació, coincidint amb l’entrada a un centre pe-
nitenciari, de cap persona que ja estigués seguint tractament per a la seva addicció, 
per prescripció facultativa, en el moment del seu ingrés.

Barcelona, 18 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos 
tractats amb metadona en data del 31 de desembre de 2011
314-06544/11

Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43000 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06544/11 us in-
formo del següent:

Segons dades facilitades pel Departament de Salut, d’acord amb el Programa de 
Salut Penitenciària, el 31 de desembre de 2011 hi havia en tractament amb metado-
na un total de 747 interns dels centres penitenciaris de Catalunya, distribuïts de la 
manera següent: 
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Centre Penitenciari Dones Homes

Homes – 157

Dones 7 –

Joves – 1

Brians-1 52 94

Brians-2 – 126

Quatre Camins – 149

Lledoners – 30

Ponent 10 87

Puig Basses – 19

Tarragona/Mas Enric – 15

Total 69 678

Barcelona, 18 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos, 
en data del 31 de desembre de 2011, que havien arribat amb un 
tractament per a una addicció i als quals es va canviar el tractament
314-06545/11

Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43001 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06545/11 us in-
formo del següent:

Segons dades facilitades pel Departament de Salut, d’acord amb el Programa de 
Salut Penitenciària, el 31 de desembre de 2011 no consta que durant l’any 2011 hi 
hagi hagut cap cas de canvi de medicació, coincidint amb l’entrada a un centre pe-
nitenciari, de cap persona que ja estigués seguint tractament per a la seva addicció, 
per prescripció facultativa, en el moment del seu ingrés.

Barcelona, 18 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos 
tractats amb metadona en data del 31 de desembre de 2012
314-06546/11

Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43002 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06546/11 us in-
formo del següent:

D’acord amb l’informe del Programa de Salut Penitenciària de l’ICS:
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Segons dades facilitades pel Departament de Salut, d’acord amb el Programa de 
Salut Penitenciària, el 31 de desembre de 2012 hi havia en tractament amb metado-
na un total de 672 interns dels centres penitenciaris de Catalunya, distribuïts de la 
manera següent: 

Centre Penitenciari Dones Homes

Homes – 136

Dones 5 –

Joves – 1

Brians-1 42 106

Brians-2 – 98

Quatre Camins – 140

Lledoners – 40

Ponent 10 56

Puig Basses 1 6

Tarragona/Mas Enric – 31

Total 58 614

Barcelona, 18 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
presos, en data del 31 de desembre de 2012, que havien arribat 
amb un tractament per a una addicció i als quals es va canviar el 
tractament
314-06547/11

Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43003 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06547/11 us in-
formo del següent:

Segons dades facilitades pel Departament de Salut, d’acord amb el Programa de 
Salut Penitenciària, el 31 de desembre de 2012 consta que durant l’any 2012 hi va 
haver tres casos de persones que seguien el tractament amb Suboxone i que, coin-
cidint amb l’entrada a un centre penitenciari, varen passar al programa de manteni-
ment amb metadona.

Barcelona, 18 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 presos 
tractats amb metadona en data del 31 de desembre de 2013
314-06548/11

Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43004 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06548/11 us in-
formo del següent:

Segons dades facilitades pel Departament de Salut, d’acord amb el Programa de 
Salut Penitenciària, el 31 de desembre de 2013 hi havia en tractament amb metado-
na un total de 680 interns dels centres penitenciaris de Catalunya, distribuïts de la 
manera següent: 

Centre Penitenciari Dones Homes

Homes – 112

Dones 12 –

Joves – 1

Brians-1 35 103

Brians-2 – 95

Quatre Camins – 169

Lledoners – 49

Ponent 7 68

Puig Basses 1 12

Tarragona/Mas Enric – 16

Total 55 625

Barcelona, 18 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
presos, en data del 31 de desembre de 2013, que havien arribat 
amb un tractament per a una addicció i als quals es va canviar el 
tractament
314-06549/11

Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43005 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06549/11 us in-
formo del següent:

Segons dades facilitades pel Departament de Salut, d’acord amb el Programa de 
Salut Penitenciària, el 31 de desembre de 2012 consta que durant l’any 2012 hi va 
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haver dos casos persones que seguien el tractament amb Suboxone i que, coincidint 
amb l’entrada a un centre penitenciari, varen passar al programa de manteniment 
amb metadona.

Barcelona, 18 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos 
tractats amb metadona en data del 31 de desembre de 2014
314-06550/11

Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43006 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06550/11 us in-
formo del següent:

Segons dades facilitades pel Departament de Salut, d’acord amb el Programa de 
Salut Penitenciària, el 31 de desembre de 2014 hi havia en tractament amb metado-
na un total de 598 interns dels centres penitenciaris de Catalunya, distribuïts de la 
manera següent: 

Centre Penitenciari Dones Homes

Homes – 88

Dones 13 –

Joves 2

Brians-1 26 86

Brians-2 – 96

Quatre Camins – 141

Lledoners – 47

Ponent 4 56

Puig Basses 5 19

Tarragona/Mas Enric – 15

Total 48 550

Barcelona, 18 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 
presos, en data del 31 de desembre de 2014, que havien arribat 
amb un tractament per a una addicció i als quals es va canviar el 
tractament
314-06551/11

Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43007 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06551/11 us in-
formo del següent:

Segons dades facilitades pel Departament de Salut, d’acord amb el Programa 
de Salut Penitenciària, el 31 de desembre de 2014 consta que durant l’any 2014 hi 
va haver un cas d’una persona que seguia el tractament amb Suboxone i, coincidint 
amb l’entrada a un centre penitenciari, va passar al programa de manteniment amb 
metadona.

Barcelona, 18 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos 
tractats amb metadona en data del 31 de desembre de 2015
314-06552/11

Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43008 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06552/11 us in-
formo del següent:

Segons dades facilitades pel Departament de Salut, d’acord amb el Programa de 
Salut Penitenciària, el 31 de desembre de 2015 hi havia en tractament amb metado-
na un total de 545 interns dels centres penitenciaris de Catalunya, distribuïts de la 
manera següent: 

Centre Penitenciari Dones Homes

Homes – 79

Dones 5 –

Joves – 1

Brians-1 23 93

Brians-2 – 78

Quatre Camins – 122

Lledoners – 23

Ponent 4 65
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Centre Penitenciari Dones Homes

Puig Basses 3 38

Tarragona/Mas Enric – 11

Total 35 510

Barcelona, 18 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
presos, en data del 31 de desembre de 2015, que havien arribat 
amb un tractament per a una addicció i als quals es va canviar el 
tractament
314-06553/11

Proponent: Martín Eusebio Barra López, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43009 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06553/11 us in-
formo del següent:

Segons dades facilitades pel Departament de Salut, d’acord amb el Programa de 
Salut Penitenciària, el 31 de desembre de 2015 no consta que durant l’any 2015 hi 
hagi hagut cap cas de canvi de medicació, coincidint amb l’entrada a un centre pe-
nitenciari, de cap persona que ja estigués seguint tractament per a la seva addicció, 
per prescripció facultativa, en el moment del seu ingrés.

Barcelona, 18 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els partits judicials 
on s’ha implantat la nova oficina judicial
314-06581/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43204 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06581/11 us in-
formo del següent:

La implementació de l’oficina judicial és un dels projectes clau que han de per-
metre modernitzar l’Administració de justícia. El projecte va iniciar les implemen-
tacions a tot el territori a partir de l’any 2012. El Departament de Justícia, seguint 
el pla de comunicació, ha informat a tots els implicats i intervinents de la situació i 
desplegament del projecte, des del seu inici.
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Concretament, la informació sol·licitada en aquesta pregunta està publicada al 
Diari Oficinal de la Generalitat de Catalunya, tal com disposa l’article 7.2 del De-
cret 169/2010, 16 de novembre, sobre estructura i organització de l’oficina judicial 
a Catalunya que estableix que la creació i la determinació de la data de posada en 
funcionament dels serveis comuns processals que es preveuen a l’annex del Decret 
169/2010 i, si escau, de les seccions al territori, s’ha de fer mitjançant ordre del con-
seller o consellera competent en matèria de justícia.

En aquest sentit, s’ha publicat una ordre per determinar la data d’entrada en fun-
cionament de cadascuna de les oficines judicials als diferents partits judicials i tam-
bé s’ha publicat aquesta informació a l’apartat de l’oficina judicial de la pàgina web 
del Departament de Justícia.

http://administraciojusticia.gencat.cat/ca/administracio_de_justicia/modernitza-
cio_aj/oficina_judicial/implementacio/

A continuació es relacionen els partits judicials que ja tenen oficina judicial, la 
norma que ho regula i la data d’entrada en funcionament.

1) Girona, Ordre JUS/266/2012, de 12 de setembre, per la qual es determina la 
data d’entrada en funcionament de les unitats processals de suport directe i dels ser-
veis comuns processals al partit judicial de Girona. Data d’entrada en funcionament: 
21 de setembre de 2012.

2) Olot, Ordre JUS/3/2014, de 10 de gener, per la qual es determina la data d’en-
trada en funcionament de les unitats processals de suport directe i del Servei Comú 
Processal General del partit judicial d’Olot. Data d’entrada en funcionament 3 de 
febrer de 2014.

3) La Seu d’Urgell, Ordre JUS/138/2014, de 29 d’abril, per la qual es determina 
la data d’entrada en funcionament de les unitats processals de suport directe i del 
Servei Comú Processal General del partit judicial de la Seu d’Urgell. Data d’entrada 
en funcionament: 16 de juny de 2014.

4) Cornellà de Llobregat, Ordre JUS 344/2014 de 18 de novembre per la qual es 
determina la data d’entrada en funcionament de les unitats processals de suport di-
recte, del Servei Comú Processal General i del Servei Comú Processal d’Execució 
del partit judicial de Cornellà de Llobregat. Data d’entrada en funcionament: 2 de 
febrer de 2015.

5) El Vendrell, Ordre JUS/104/2015, de 21 d’abril, per la qual es determina la 
data d’entrada en funcionament de les unitats processals de suport directe, del Ser-
vei Comú Processal General i del Servei Comú Processal d’Execució del Vendrell. 
Data d’entrada en funcionament: 1 de juny de 2015.

6) El Prat de Llobregat, Ordre JUS/216/2015, de 13 de juliol, per la qual es de-
termina la data d’entrada en funcionament de les unitats processals de suport direc-
te del Servei Comú Processal General i del Servei Comú Processal d’Execució del 
partit judicial del Prat de Llobregat. Data d’entrada en funcionament: 5 d’octubre 
de 2015.

7) Amposta, Ordre JUS/354/2015, d’1 de desembre, per la qual es determina la 
data d’entrada en funcionament de les unitats processals de suport directe, del Ser-
vei Comú Processal General i del Servei Comú Processal d’Execució d’Amposta. 
Data d’entrada en funcionament: 7 de març de 2016.

8) Balaguer, Ordre JUS/17/2016, de 3 de febrer, per la qual es determina la data 
d’entrada en funcionament de les unitats processals de suport directe i del Servei 
Comú Processal General i d’Execució del partit judicial de Balaguer. Data d’entrada 
en funcionament: 4 d’abril de 2016

9) Sant Boi de Llobregat, Ordre JUS/146/2016, de 19 de maig, per la qual es de-
termina la data d’entrada en funcionament de les unitats processals de suport direc-
te, del Servei Comú Processal General i del Servei Comú Processal d’Execució del 

http://administraciojusticia.gencat.cat/ca/administracio_de_justicia/modernitzacio_aj/oficina_judicial/implementacio/
http://administraciojusticia.gencat.cat/ca/administracio_de_justicia/modernitzacio_aj/oficina_judicial/implementacio/
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partit judicial de Sant Boi de Llobregat. Data d’entrada en funcionament: 3 d’octu-
bre de 2016.

Barcelona, 22 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari 
d’implantació de l’oficina judicial als nous partits judicials
314-06582/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43205 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06582/11 us in-
formo del següent:

El calendari d’implementació de l’oficina judicial es consensua de forma anual 
amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en seu de la Comissió Mixta entre 
el TSJC i el Departament de Justícia i s’estableix en base als requeriments i priori-
tats que ambdues institucions consensuen i es realitza els anys anteriors a la imple-
mentació efectiva.

Aquest termini de temps és necessari per dur a terme tots els treballs preparato-
ris previs a la implementació de l’oficina judicial, com són l’execució d’obres, apro-
vació de la relació de llocs de treball pel Ministeri de Justícia, reunions preparatò-
ries, aprovació de normes organitzatives per la Secretaria de Govern del TSJ, etc.

La previsió d’implementació per als nous partits judicials, sempre que les neces-
sitats pressupostàries ho permetin, és:

1. Santa Coloma de Gramenet; 2n trimestre de 2017
2. Vilafranca del Penedès; 4t trimestre de 2017
3. Blanes; 1r trimestre 2018

Barcelona, 22 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació d’una 
comissió de seguiment de la nova oficina judicial
314-06583/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43206 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06583/11 us in-
formo del següent:
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La implementació de l’oficina judicial, també suposa la creació d’una Comissió 
de coordinació i seguiment al partits judicials. El seu objectiu és fer un seguiment de 
la implantació, i promoure la coordinació i col·laboració entre les parts implicades 
en el bon funcionament dels serveis comuns processals i la seva millora contínua.

La composició de la Comissió de coordinació i seguiment és la següent:
1. Jutge/essa o magistrat/da degà/ana del partit judicial
2. Secretari o secretària coordinador/a provincial
3. Lletrats directors dels servei comuns processals (si n’hi ha més d’un)
4. Funcionari o funcionària al servei de l’Administració de justícia amb destina-

ció al partit judicial, designat/ada per la Junta de Personal de Barcelona
5. El gerent/a de la Gerència Territorial o director/a del Servei Territorial cor-

responent
6. I un màxim de quatre membres de la Secretaria de Relacions amb l’Adminis-

tració de Justícia del Departament de Justícia
La comissió es reuneix en funció de les necessitats de la implementació. Així 

mateix, respecte a les normes de funcionament s’aplica la normativa vigent en matè-
ria d’òrgans col·legiats de les administracions públiques de Catalunya.

Es relacionen a continuació les normes de creació de les comissions de coordi-
nació i seguiment:

Girona; article 7 de la Ordre JUS/231/2012, de 27 de juliol, de modificació de 
l’annex del Decret 169/2010, de 16 de novembre, sobre estructura i organització de 
l’oficina judicial a Catalunya, i de creació dels serveis comuns processals al partit 
judicial de Girona.

Olot; article 3 de la Ordre JUS/122/2013, de 14 de juny, de creació d’un servei 
comú processal general d’Olot.

La Seu d’Urgell; article 3 de la Ordre JUS/98/2014, de 26 de març, de creació 
d’un servei comú processal general al partit judicial de la Seu d’Urgell.

Cornellà de Llobregat i Amposta; articles 4 i 8, respectivament, de la Ordre 
JUS/321/2014, de 30 d’octubre, de creació dels serveis comuns processals als partits 
judicials de Cornellà de Llobregat i d’Amposta.

El Prat de Llobregat i El Vendrell; articles 5 i 9, respectivament, de la Ordre 
JUS/322/2014, de 30 d’octubre, de modificació de l’annex del Decret 169/2010, de 
16 de novembre, sobre estructura i organització de l’oficina judicial a Catalunya, i 
de creació dels serveis comuns processals als partits judicials del Prat de Llobregat 
i del Vendrell.

Balaguer; article 4 de la Ordre JUS/5/2016, de 15 de gener, de modificació de 
l’annex del Decret 169/2010, de 16 de novembre, sobre estructura i organització 
de l’oficina judicial a Catalunya, i de creació d’un servei comú processal general i 
d’execució al partit judicial de Balaguer.

Sant Boi de Llobregat; article 4 de la Ordre JUS/20/2016, de 4 de febrer, de crea-
ció dels serveis comuns processals al partit judicial de Sant Boi de Llobregat.

Així mateix, tota aquesta informació també s’ha publicat a l’apartat de l’oficina 
judicial de la pàgina web del Departament de Justícia.

http://administraciojusticia.gencat.cat/ca/administracio_de_justicia/modernitza-
cio_aj/oficina_judicial/implementacio/

Barcelona, 22 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

http://administraciojusticia.gencat.cat/ca/administracio_de_justicia/modernitzacio_aj/oficina_judicial/implementacio/
http://administraciojusticia.gencat.cat/ca/administracio_de_justicia/modernitzacio_aj/oficina_judicial/implementacio/
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la freqüència de 
reunió i les conclusions de la comissió de seguiment de la nova 
oficina judicial
314-06584/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43207 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06584/11 us in-
formo del següent:

La implementació de la nova oficina judicial (NOJ) com a política pública des-
envolupada pel Govern de la Generalitat de Catalunya i consensuada amb el Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), disposa d’un seguit de comissions 
i òrgans de control i avaluació per tal d’avaluar i elevar les dades al òrgan màxim 
de representació, que és la Comissió Mixta del TSJC i el Departament de Justícia.

En aquest sentit, es va crear la Subcomissió Mixta de la nova oficina judicial 
amb l’objectiu d’avaluar i fer el seguiment de l’oficina judicial al territori. La seva 
composició compta amb quatre representants de la Sala de Govern del TSJC i quatre 
representants del Departament de Justícia. Entre els seus membres hi ha magistrats, 
lletrats de l’Administració de justícia i funcionaris de la Generalitat de Catalunya, 
amb la màxima representació dins de les competències del Departament de Justícia.

La convocatòria de les reunions de les Subcomissió Mixta de la nova oficina ju-
dicial depèn de les necessitats i estats de desplegament del projecte, la darrera reu-
nió d’aquest òrgan col·legiat va ser el proppassat 19 de juliol de 2016.

Els últims temes tractats van ser l’avaluació del model organitzatiu, la implicació 
de tots els intervinents en el projecte i la millora de la planificació i agilitat de les 
actuacions. La definició d’un model organitzatiu homogeni, ha estat un dels acords 
als quals es va poder arribar amb els col·lectius de jutges i lletrats de l’Administració 
de Justícia. A més, els altres plantejaments realitzats i el seguiment del projecte van 
comptar amb la conformitat de tots els membres de la Subcomissió Mixta de la NOJ.

D’altra banda, també s’han de tenir en compte les comissions de coordinació i 
seguiment que revisen el funcionament de l’oficina judicial en cadascun dels partits 
judicials. Dels temes tractats en cada reunió de les comissions de coordinació i se-
guiment s’informa al Consell General de Poder Judicial.

Barcelona, 22 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
econòmics i materials destinats a la implantació de l’oficina judicial 
el 2014
314-06585/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43208 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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

nya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 314-
06585/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-06586/11 i 314-06587/11.
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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.

Per tal de donar resposta a aquestes preguntes, us detallem els recursos econòmics 
i materials destinats a la implantació de l’oficina judicial els anys 2014, 2015 i 2016, 
desglossats per recursos humans, equipaments judicials i equipaments tecnològics

Pel que fa a recursos humans:

Cost implantació RLT (2014-2015-2016)

Òrgans judicials  
Increment cost 

llocs singulars i 
diferenciats

Cost increment/
decrement 

efectius
Total

Balaguer 2016 11.186,32 196.555,12 207.741,44

St. Boi de Llobregat 2016 17.258,74 68.181,42 85.440,16

Amposta 2016 16.619,45 26.411,64 43.031,09

Cornellà 2015 13.423,41 -22.727,14 -9.303,73

El Prat de Llobregat 2015 12.464,66 0,00 12.464,66

El Vendrell 2015 33.832,17 302.201,68 336.033,85

Olot 2014 4.474,58 49.138,78 53.613,36

La Seu d’Urgell 2014 4.474,58 49.138,78 53.613,36

    113.733,91 668.900,28 782.634,19

Pel que fa a equipaments judicials: 

Obres 2014 2015 2016

Balaguer 4.857.873,33 €

El Vendrell 13.418,08 € 35.690,81 €

Cornellà de Llobregat  11.618,70 €  6.142,30 €

Sant Boi de Llobregat  1.804,32 € 

El Prat i Sant Boi de Llobregat 11.823,53 €

Amposta 5.601,53 €

Blanes 472.589,17 €

Mobiliari 2015 2016

El Vendrell

Cornellà de Llobregat

Sant Boi de Llobregat

El Prat de Llobregat

Amposta

Santa Coloma de Gramenet

Vilafranca del Penedès

30.515,27 € 13.816,53 €

Balaguer 183.871,30 €
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Pel que fa a equipaments tecnològics, cal tenir en compte que la direcció del pro-
jecte al 2014 inclou tot l’esforç pel desplegament de les tecnologies de la informació 
i la comunicació (TIC) de les Oficines Judicials, per aquest motiu té un import su-
perior als altres anys.

2014 2015 2016

Concepte

Olot
Cornellà de 

Llobregat
Amposta

Total
La Seu 

d’Urgell
El Vendrell  Balaguer

 
El Prat de 
Llobregat

Sant Boi de 
Llobregat

Desplegament i Informes 51.093,58 € 37.118,40 € 84.598,63 € 172.810,61 €

Direcció del projecte 151.999,99 € 78.657,85 € 61.802,51 € 292.460,35 €

Lector CB i Impressora - RED 2.000,00 € 3.000,00 € 4.000,00 € 9.000,00 €

Impressores GEF 1.200,00 € 1.800,00 € 2.400,00 € 5.400,00 €

Total 206.293,57 € 120.576,25 € 152.801,14 € 479.670,96 €

Barcelona, 22 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
econòmics i materials destinats a la implantació de l’oficina judicial 
el 2015
314-06586/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43208 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06585/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
econòmics i materials destinats a la implantació de l’oficina judicial 
el 2016
314-06587/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43208 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06585/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment 
del nombre de llocs de treball una vegada finalitzi la implantació de 
l’oficina judicial
314-06588/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43209 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06588/11 us in-
formo del següent:

L’Acord de la Mesa general de negociació del personal al servei de l’Adminis-
tració de justícia a Catalunya, publicat per Resolució TRI/4116/2006, de 13 de no-
vembre (DOGC 4782 de 18 de desembre de 2006), de ratificació del Preacord de 8 
juny de 2006, sobre condicions de treball del personal al servei de l’Administració 
de justícia a Catalunya, ja preveu a l’article 3.2 c) que: «En el procés de concreció de 
la RLT es mantindrà el nombre total de llocs de treball actuals, mantenint-se el total 
de places de plantilla de cada cos a data de la signatura d’aquest acord».

La implantació de l’oficina judicial ha permès no tant sols el compliment del com-
promís de mantenir els llocs de treball sinó que ha comportat un increment de plantilla.

Barcelona, 22 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la digitalització dels 
expedients als partits judicials on s’està implantant l’oficina judicial
314-06589/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43210 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06589/11 us in-
formo del següent:

La implantació de l’expedient electrònic no va lligada necessàriament a la implan-
tació de l’oficina judicial sinó al desplegament del sistema informàtic e-justícia.cat.

Aquest expedient electrònic existeix en aquells òrgans judicials dotats del siste-
ma e-justícia.cat que tenen la capacitat de rebre demandes i escrits dels col·lectius 
professionals per via totalment telemàtica i la possibilitat de digitalitzar els docu-
ments que es reben en format paper (el procés de digitalització només queda reduït 
a aquests supòsits). Els òrgans judicials de la jurisdicció civil també tenen la possi-
bilitat de notificar telemàticament via Lexnet.

Actualment, hi ha tres jutjats de primera instància de Barcelona que estan ope-
rant totalment amb expedient electrònic, sense paper. La Secretaria de Govern del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha constituït una comissió de lletrats de 
l’Administració de justícia per implantar l’expedient electrònic a la resta de jutjats 
que disposen de gestió processal amb e-justícia.cat.

Barcelona, 22 de novembre 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació del 
programa e-Justícia
314-06590/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43211 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06590/11 us in-
formo del següent:

El sistema judicial informàtic e-justícia.cat es composa d’un gran conjunt de mò-
duls interrelacionats entre si, cadascun dels quals dóna resposta a funcions específi-
ques i pròpies de l’Administració de justícia.

A Catalunya estan desplegats el 100% els mòduls de Gestió de Requeriments 
Policials (GRP) i el Registre i Repartiment (RIR), altres com la Gestió d’Efectes Ju-
dicials (GEF) o la Gestió d’Arxius (AGU) s’estan desplegant.

A continuació indiquem el desplegament del mòdul de Gestió Processal, que és 
el mòdul principal del sistema e-justícia.cat:

Jurisdicció civil: desplegat totalment als jutjats de primera instància dels partits 
judicials de Barcelona (inclosos els jutjats de família i els de capacitats i interna-
ments), L’Hospitalet, Badalona, Terrassa, Sabadell, Mataró, Granollers i Tarragona. 
Actualment està en curs el desplegament a Girona.

Jutjats mercantils: desplegat en el jutjat mercantil núm. 8 de Barcelona (pilot es-
pecialitat)

Jurisdicció Social: desplegat totalment als jutjats socials de Sabadell, Terrassa, 
Mataró i Granollers. Actualment està en curs el desplegament a Barcelona, Tarra-
gona i Reus.

Fiscalia Civil del partit judicial de Barcelona: desplegat totalment, ja s’integra 
telemàticament amb els òrgans judicials del partit.

Barcelona, 22 de novembre 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari 
d’implantació del programa e-Justícia
314-06591/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43212 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06591/11 us in-
formo del següent:

Durant el darrer trimestre de l’any 2016 i durant tot l’any 2017 el Departament 
de Justícia té previst:

– Completar el desplegament de la Gestió Processal a tots els jutjats de primera 
instància de Catalunya.
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– Completar el desplegament de la Gestió Processal a tots els jutjats mercantils 
de Catalunya.

– Completar el desplegament de la Gestió Processal a tots els jutjats socials de 
Catalunya.

– Completar el desplegament del mòdul de Fiscalia, per l’àmbit civil.
– Iniciar un pilot de la Gestió Processal en l’Audiència Provincial de Barcelona, 

a la secció primera, a finals de novembre de 2016. Durant l’any 2017 es desplegarà 
el mòdul a la resta de seccions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

– Iniciar un pilot de la Gestió Processal en un partit judicial amb òrgans judicials 
mixtos, per la part civil.

– Iniciar un pilot i desplegar el mòdul de Registre de Guàrdia
Durant l’any 2017 també està previst la continuació de la construcció del mò-

dul de Gestió Processal per la jurisdicció penal (que inclou als jutjats d’instrucció, 
penals, execució, VIDO, Audiència Penal, Menors, Fiscalia Penal i Vigilància Pe-
nitenciària) i l’inici de la construcció del mòdul Gestió Processal per la jurisdicció 
contenciós-administrativa.

Barcelona, 22 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos 
econòmics i materials destinats a la implantació del programa 
e-Justícia
314-06592/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06592/11 us in-
formo del següent:

Per a la Implantació del Programa e-justicia.cat s’han destinat 21 dotacions de 
recursos humans (12 gestors processals administratius i 9 tramitadors processals ad-
ministratius). El cost total d’aquest personal, que no ha variat al llarg d’aquests dos 
anys, és de 595.813,74 euros (bruts anuals).

Dins el marc de modernització de la justícia a Catalunya, el Departament de 
Justícia ha realitzat la següent inversió, que es correspon als serveis de desenvolupa-
ment i desplegament contractats a T-Systems en el marc del projecte de construcció 
i implementació del sistema de gestió processal e-justicia.cat per les jurisdiccions 
civil i social. Aquests costos estan inclosos en el pluriennal e-justicia.cat.
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Recursos pressupostaris destinats a e-justicia.cat

Civil

Acumulat 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Construcció  6.170.525 €  141.038 €  - €  - €  - €  6.311.562 € 

Desplegament  1.792.844 €  147.713 €  - €  - €  - €  1.940.557 € 

Esquemes i documents  861.786 €  - €  - €  - €  - €  861.786 € 

Total recursos ejcat  8.825.154 €  288.751 €  - €  - €  - €  9.113.905 € 

Social

Acumulat 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Construcció  1.084.611 €  - €  - €  - €  - €  1.084.611 € 

Desplegament  90.590 €  590.852 €  - €  - €  - €  681.442 € 

Esquemes i documents  146.073 €  - €  - €  - €  - €  146.073 € 

Total recursos ejcat  1.321.274 €  590.852 €  - €  - €  - €  1.912.126 € 

Penal

Acumulat 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Construcció  1.722.970 €  1.262.522 €  1.183.739 €  - €  - €  4.169.231 € 

Desplegament  - €  - €  1.071.990 €  1.442.068 €  958.792 €  3.472.850 € 

Esquemes i documents  - €  250.000 €  250.000 €  - €  - €  500.000 € 

Total recursos ejcat  1.722.970 €  1.512.522 €  2.505.729 €  1.442.068 €  958.792 €  8.142.081 € 

Altres (RIR, GRP, GEF, COR, TDJ, Apud-acta, Advocats, ciutadans, OAC)

Acumulat 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Construcció  3.039.482 €  1.180.293 €  483.045 €  586.189 €  36.314 €  5.325.321 € 

Desplegament  1.011.480 €  - €  - €  - €  - €  1.011.480 € 

Esquemes i documents  193.811 €  203.771 €  155.854 €  422.625 €  372.313 €  1.348.373 € 

Total recursos ejcat  4.244.772 €  1.384.063 €  638.899 €  1.008.814 €  408.626 €  7.685.175 € 

Total

Acumulat 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Construcció  12.017.587 €  2.583.852 €  1.666.784 €  586.189 €  36.314 €  16.890.726 € 

Desplegament  2.894.914 €  738.565 €  1.071.990 €  1.442.068 €  958.792 €  7.106.329 € 

Esquemes i documents  1.201.669 €  453.771 €  405.854 €  422.625 €  372.313 €  2.856.232 € 

Total recursos ejcat  16.114.171 €  3.776.188 €  3.144.628 €  2.450.881 €  1.367.418 €  26.853.286 € 

Total pluriennal  2.827.594 €  3.476.188 €  3.144.628 €  2.450.881 €  1.367.418 €  13.266.710 € 

Total no pluriennal  13.286.577 €  300.000 €  - €  - €  - €  13.586.577 € 
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El projecte de construcció consisteix, en primer lloc, en la definició i anàlisi de 
les necessitats del nou sistema per a cadascuna de les jurisdiccions, en segon lloc, en 
el desenvolupament del programari en tecnologia web i, finalment, com a pas previ 
a la implantació als usuaris finals, en la validació del funcionament de l’aplicació in-
formàtica, que inclou proves de rendiment, per garantir-ne el funcionament correcte.

En la implementació d’e-justicia.cat es substitueix el sistema que actualment uti-
litzen els usuaris dels jutjats, el Temis2, per la nova aplicació informàtica. Aques-
ta activitat d’implementació inclou totes les tasques necessàries per assolir el can-
vi amb èxit i amb el mínim impacte sobre l’usuari i cobreix des de la migració de 
la informació judicial resident a Temis2 cap a e-justicia.cat fins a la formació dels 
usuaris i les tasques de suport, tant presencial com remota, així com la gestió del 
canvi, entre d’altres.

Barcelona, 22 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions de 
la posada en marxa del programa e-Justícia
314-06593/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43214 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06593/11 us in-
formo del següent:

La implantació del sistema informàtic e-justícia.cat, dissenyat per culminar l’ex-
pedient electrònic, ha comportat canvis operatius importants en la dinàmica habi-
tual dels òrgans judicials. Algunes conclusions que es podrien destacar són les se-
güents:

– Disminució de l’ús del paper, en aquells òrgans judicials dotats amb e-justícia.cat.
– Major qualitat de les dades enregistrades en el sistema, tota vegada que aques-

tes són introduïdes, només una vegada, pel professional que presenta de la demanda 
o l’escrit. Les dades no es tornen a introduir en el sistema pel funcionari (eliminació 
d’aquesta possible font d’errors, per transcripcions incorrectes).

– Major fiabilitat del procés de signatura dels documents judicials, ja que el nou 
sistema introdueix la signatura electrònica (amb una utilització del 99% per part de 
magistrats i lletrats de l’Administració de justícia).

– Possibilitat de treball telemàtic des de fora del seu despatx per magistrats, lle-
trats de l’Administració de justícia i fiscals, perquè se’ls faciliten portàtils amb con-
nexió VPN, la qual cosa permet l’accés remot a l’expedient electrònic.

– Millora de l’accés a la informació judicial dels professionals que operen amb 
l’Administració de justícia, a través de l’Extranet del Professional que el Departa-
ment de Justícia ha posat a la seva disposició.

– El Departament de Justícia està duent a terme estudis comparatius de les dades 
enregistrades per l’antic sistema Temis2 i en el nou sistema e-justícia.cat. De mo-
ment, els estudis mostren que els temps de resolució judicial milloren en els assump-
tes ja tramitats amb e-justícia.cat.

Finalment, cal indicar que durant el mes d’octubre de 2016 dos vocals del Con-
sell General del Poder Judicial i el seu cap d’Informàtica van visitar el Jutjat de 
Primera Instància número 36 de Barcelona i van manifestar, al Departament de 
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Justícia, la seva satisfacció pel sistema implantat, tot remarcant que compleix les 
principals premisses dictades pel Consell General del Poder Judicial en relació a 
l’expedient electrònic i significant-lo en relació a altres sistemes d’informació judi-
cial de l’Estat.

Barcelona, 22 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències 
relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a 
l’usuari dels jutjats de primera instància de Barcelona el 2013
314-06594/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 tramita-
ció 314-06594/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-06595/11 a 314-
06621/11.

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 relacionem, tot seguit, les trucades generades pels usuaris del programa e-jus-
tícia, relatives a «incidència». Aclarim que l’actual sistema de registre de trucades 
dels usuaris que té el Centre d’Atenció a l’Usuari (CAU), amb l’eina Service Mana-
ger, no permet distingir per tipus de petició. En la relació numèrica que us facilitem 
hi consten conjuntament incidències (errors), suports tècnics i funcionals (consultes), 
acreditacions d’usuaris (altes i baixes) i peticions de modificacions (de l’aplicació o 
de documents).

També cal tenir present que, de vegades, una única incidència generalitzada pot 
provocar la recepció de diverses trucades, cadascuna generada per un usuari dife-
rent, quan en realitat, es tracta d’una única incidència.

Durant l’any vinent està previst que s’implanti una nova eina de gestió pel 
CAU (Remedy), que proporcionarà una major capacitat de filtratge de la informació 
enregistrada i, per tant, la capacitat de fer anàlisis més precises.

Totes les peticions es refereixen a la Gestió Processal mòdul tramitació (mò- 
dul TRA), excepte les de La Seu d’Urgell i Balaguer, on no està desplegat aquest 
mòdul TRA. Per aquests casos hem comptat el número d’«incidències» d’altres mò-
duls del sistema e-justícia.cat desplegats al partit judicial: mòdul de registre d’escrits 
(mòdul RED), mòdul de repartiment (mòdul RIR), mòdul de gestió de requeriments 
policials (mòdul GRP), mòdul de gestió d’efectes (mòdul GEF) i mòdul de gestió de 
correus (mòdul COR).

Hem afegit dues columnes finals on hi ha informació complementària: els jutjats 
que estaven operatius en aquell any i el número de trucades d’«incidències» rebudes, 
de mitjana a l’any. Globalment, la mitjana se situa al voltant 40 trucades l’any per 
jutjat, menys d’una per setmana.
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Nota #1: el sistema actual de registre del CAU (Service Manager) no permet diferenciar fàcilment el tipus 
de trucada que l’usuari fa al CAU. En aquesta volumetria es recullen, conjuntament, incidències com a tals, 
suports tècnics, suports funcionals, peticions de canvi a la Comissió d’Esquemes i Documents, peticions 
de modificacions de les aplicacions i les peticions de credencials dels usuaris, tot relacionat amb el sistema 
e-justícia.cat

 

Nota #2: Succeeix habitualment que per una única incidència, de caràcter general, diversos usuaris truquen 
al CAU per informar. Aquests casos també es recullen de manera separada, no compta una única incidència, 
sinó tantes com trucades fetes

 

Número de trucades al CAU relacionades amb e-justícia.cat                                                         Per jutjat i any

Jutjats Primera Instància Barcelona 2013 181 12 jutjats primera instància 15,08

Jutjats Primera Instància Barcelona 2014 2.072 55 jutjats primera instància 37,67

Jutjats Primera Instància Barcelona 2015 2.566 58 jutjats primera instància 44,24

Jutjats Primera Instància Barcelona 2016 2.017 58 jutjats primera instància 34,78

Jutjats Primera Instància Badalona 2015 456 7 jutjats primera instància 65,14

Jutjats Primera Instància Badalona 2016 526 8 jutjats primera instància desplegats a Badalona 65,75

Jutjats Primera Instància Granollers 2015 128 6 jutjats primera instància desplegats a Granollers 21,33

Jutjats Primera Instància Granollers 2016 424 9 jutjats primera instància desplegats a Granollers 47,11

Jutjats Primera Instància L’Hospitalet 2015 428 7 jutjats primera instància desplegats a L’Hospitalet 61,14

Jutjats Primera Instància L’Hospitalet 2016 322 7 jutjats primera instància desplegats a L’Hospitalet 46,00

Jutjats Primera Instància Mataró 2015 296 8 jutjats primera instància desplegats a Mataró 37,00

Jutjats Primera Instància Mataró 2016 309 8 jutjats primera instància desplegats a Mataró 38,63

Jutjats Primera Instància Sabadell 2015 292 8 jutjats primera instància desplegats a Sabadell 36,50

Jutjats Primera Instància Sabadell 2016 442 8 jutjats primera instància desplegats a Sabadell 55,25

Jutjats Primera Instància Terrassa 2015 271 8 jutjats primera instància desplegats a Terrassa 33,88

Jutjats Primera Instància Terrassa 2016 391 8 jutjats primera instància desplegats a Terrassa 48,88

Jutjats Socials Granollers 2015 0 No hi ha res a 2015: es van desplegar a febrer de 2016 0,00

Jutjats Socials Granollers 2016 157 3 jutjats socials desplegats a Granollers 52,33

Jutjats Socials Mataró 2015 35 2 jutjats socials desplegats a Mataró 17,50

Jutjats Socials Mataró 2016 89 2 jutjats socials desplegats a Mataró 44,50

Jutjats Socials Sabadell 2015 46 3 jutjats socials desplegats a Sabadell 15,33

Jutjats Socials Sabadell 2016 262 3 jutjats socials desplegats a Sabadell 87,33

Jutjats Socials Terrassa 2015 19 2 jutjats socials desplegats a Terrassa 9,50

Jutjats Socials Terrassa 2016 87 2 jutjats socials desplegats a Terrassa 43,50

Jutjats Primera  
Instància 1 i 3 Girona 2016 22 2 jutjats primera instància desplegats a Girona 11,00

Deganat La Seu 
d’Urgell

2015 39 A la Seu no hi ha Gestió Procesal (TRA): son 
incidències dels mòduls COR, RIR, RED, GEF, GRP, ...

No 
aplica

Deganat La Seu 
d’Urgell

2016 25 A la Seu no hi ha Gestió Procesal (TRA): son 
incidències dels mòduls COR, RIR, RED, GEF, GRP, ...

No 
aplica

Deganat Balaguer 2016 64 A Balaguer no hi ha Gestió Processal (TRA): son 
incidències dels mòduls COR, RIR, RED, GEF, GRP, ...

No 
aplica

Barcelona, 22 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències 
relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a 
l’usuari dels jutjats de primera instància de Barcelona el 2014
314-06595/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06594/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències 
relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a 
l’usuari dels jutjats de primera instància de Barcelona el 2015
314-06596/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06594/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències 
relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a 
l’usuari dels jutjats de primera instància de Barcelona el 2016
314-06597/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06594/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències 
relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a 
l’usuari dels jutjats de primera instància de Badalona el 2015
314-06598/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06594/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències 
relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a 
l’usuari dels jutjats de primera instància de Badalona el 2016
314-06599/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06594/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències 
relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a 
l’usuari dels jutjats de primera instància de Granollers el 2015
314-06600/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06594/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències 
relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a 
l’usuari dels jutjats de primera instància de Granollers el 2016
314-06601/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06594/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències 
relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a 
l’usuari dels jutjats de primera instància de l’Hospitalet de Llobregat 
el 2015
314-06602/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06594/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències 
relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a 
l’usuari dels jutjats de primera instància de l’Hospitalet de Llobregat 
el 2016
314-06603/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06594/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències 
relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a 
l’usuari dels jutjats de primera instància de Mataró el 2015
314-06604/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06594/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències 
relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a 
l’usuari dels jutjats de primera instància de Mataró el 2016
314-06605/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06594/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències 
relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a 
l’usuari dels jutjats de primera instància de Sabadell el 2015
314-06606/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06594/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències 
relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a 
l’usuari dels jutjats de primera instància de Sabadell el 2016
314-06607/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06594/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències 
relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a 
l’usuari dels jutjats de primera instància de Terrassa el 2015
314-06608/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06594/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències 
relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a 
l’usuari dels jutjats de primera instància de Terrassa el 2016
314-06609/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06594/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències 
relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a 
l’usuari dels jutjats socials de Granollers el 2015
314-06610/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06594/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències 
relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a 
l’usuari dels jutjats socials de Granollers el 2016
314-06611/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06594/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències 
relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a 
l’usuari dels jutjats socials de Mataró el 2015
314-06612/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06594/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències 
relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a 
l’usuari dels jutjats socials de Mataró el 2016
314-06613/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06594/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències 
relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a 
l’usuari dels jutjats de socials Sabadell el 2015
314-06614/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06594/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències 
relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a 
l’usuari dels jutjats socials de Sabadell el 2016
314-06615/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06594/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències 
relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a 
l’usuari dels jutjats socials de Terrassa el 2015
314-06616/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06594/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències 
relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a 
l’usuari dels jutjats de socials Terrassa el 2016
314-06617/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06594/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències 
relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a 
l’usuari dels jutjats de primera instància números 1 i 3 de Girona
314-06618/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06594/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències 
relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a 
l’usuari dels jutjats de la Seu d’Urgell el 2015
314-06619/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06594/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències 
relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a 
l’usuari dels jutjats de la Seu d’Urgell el 2016
314-06620/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06594/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències 
relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a 
l’usuari dels jutjats de Balaguer
314-06621/11

Proponent: Lorena Roldán Suárez, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-06594/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’anunci d’Unió de 
Pagesos d’estudiar la interposició d’una denúncia davant la Unió 
Europea en considerar que l’empresa adjudicatària ASG paga per 
sobre del preu de mercat l’arrendament de les finques situades en 
zones d’especial protecció per als ocells al canal Segarra-Garrigues
314-06773/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42995 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06773/11 us in-
formo del següent:

La Resolució MAH/3644/2010, de 22 d’octubre, per la qual es fa públic l’Acord 
de declaració d’impacte ambiental (DIA) del projecte de regadiu i concentració par-
cel·lària del Segarra-Garrigues i l’Acord de GOV/184/2010, d’11 d’octubre, pel qual 



BOPC 276
2 de desembre de 2016

1.25.15. Preguntes per escrit 130

es declara que concorren raons imperioses d’interès públic de primer ordre per a la 
realització del projecte, preveuen, entre d’altres l’adquisició i arrendament de fin-
ques d’una superfície de 3400 ha en les ZEPAs de l’àmbit del regadiu com a mesura 
compensatòria de conservació i millora dels hàbitats esteparis.

La superfície a gestionar segons l’acord de Govern es troba distribuïda als dife-
rents espais ZEPA:

– Mas de Melons - Alfés  600 ha
– Segrià-Utxesa 400 ha
– Bellmunt - Almenara 500 ha
– Plans de Sió 700 ha
– Belianes - Preixana 500 ha
– Anglesola - Vilagrassa  200 ha
– Granyena 100 ha
– Valls de Sió - Llobregós 250 ha
– Altres espais 150 ha

Els criteris principals a l’hora d’escollir i prioritzar les finques a arrendar són 
en base a l’estudi del Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya: «Rios, A., Bota, 
G., Casals, P., Giralt, D. (2012) Identificació de finques prioritàries d’adquisició o 
arrendament en l’àmbit regable del canal Segarra-Garrigues pel seu interès de con-
servació per la fauna i flora. CTFC-ASG. Informe inèdit». Aquest estudi identifica 
les finques amb un major valor actual o potencial per a la conservació d’espècies 
d’aus estepàries i de flora endèmica, rara o amenaçada per tal d’orientar la compra 
o arrendament dirigida a la gestió i conservació d’hàbitats estèpics. Els criteris d’a-
quest estudi van ser aprovats per la Comissió de Seguiment dels Hàbitats Esteparis 
(CSHE) de la que són membres, representants de la comunitat científica, els promo-
tors i els departaments competents en matèria ambiental.

Aquest estudi ha estat doncs, l’eina principal amb la qual s’ha prioritzat la tria de 
les finques en funció del seu interès per a la conservació a partir dels coneixements 
existents i de treball de camp específic. A banda s’incorporen altres criteris, com la 
possibilitat de signar contractes llargs o, fins i tot, l’històric de la finca.

La gestió d’aquestes finques amb finalitat de millora dels hàbitats esteparis s’in-
clou en un projecte de mesures correctores-compensatòries d’impacte ambiental que 
es redacta anualment, així mateix, es fa el seguiment i efectivitat d’aquesta mesura. 
Les actuacions del projecte són validades pels membres de la CSHE. El projecte és 
aprovat pel DARP i executat per l’empresa adjudicatària de les obres ASG sota la 
supervisió d’Infraestructures.cat. El resultat de la gestió i seguiment és presentat i 
validat en la CSHE i la Comissió Mixta de Concertació i Control constituïdes per al 
seguiment ambiental del projecte Segarra-Garrigues.

El preu en el que es lloguen les finques el fixa el mercat segons l’oferta i deman-
da. És un acord entre l’administració i el propietari.

Barcelona, 22 de novembre de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
contractes signats per mitjà de l’empresa adjudicatària ASG per 
a arrendar finques situades en zones d’especial protecció per als 
ocells al canal Segarra-Garrigues
314-06774/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42996 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06774/11 us in-
formo del següent:

El nombre total de contractes signats a data d’avui per campanya 2016-2017 és 
de 243: 34 són acords de compra (97,8 ha d’una zona d’exclusió de regadiu a Alfés) 
i la resta, 209, són contractes d’arrendament.

La superfície gestionada en l’actual campanya és de 1.991,82 ha.
La distribució de la superfície gestionada per aquests contractes en l’actual cam-

panya, és la següent:

Anglesola - Vilagrassa  64,75 ha
Mas de Melons - Alfés 307,87 ha
Segrià - Utxesa 281,48 ha
Belianes - Preixana 512,27 ha
Plans de Sió 491,14 ha
Bellmunt - Almenara 228,92 ha
Valls de Sió - Llobregós 74,70 ha
Granyena 30,77 ha

Barcelona, 22 de novembre de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de cada 
contracte signat per mitjà de l’empresa adjudicatària ASG per a 
arrendar finques situades en zones d’especial protecció per als 
ocells al canal Segarra-Garrigues
314-06775/11

Proponent: Jorge Soler González, del GP C’s

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 42997 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06775/11 us in-
formo del següent:

El preu per a la campanya 2016-2017 és el següent per a cadascun dels espais 
relacionats:

Anglesola - Vilagrassa  300 €/ha
Segrià - Utxesa 200 €/ha
Belianes - Preixana 275 €/ha
Plans de Sió 275 €/ha
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Bellmunt - Almenara 275 €/ha
Valls de Sió - Llobregós 275 €/ha
Granyena 275 €/ha
Mas de Melons - Alfés 200 €/ha - 300 €/ha

Barcelona, 22 de novembre de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les acadèmies 
inscrites al Registre d’Acadèmies i el nombre d’acadèmies que van 
presentar sol·licituds per a obtenir subvencions
314-06792/11

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

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 43010 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 314-06792/11 us in-
formo del següent:

Al registre d’acadèmies de la Generalitat de Catalunya hi consten dotze acadè-
mies inscrites:

– Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició
– Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya
– Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya
– Acadèmia Institut d’Estudis Aranesi
– Institut d’Estudis Catalans
– Reial Acadèmia Catalana de Bones Lletres de Barcelona
– Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi
– Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona
– Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres
– Reial Acadèmia de Doctors
– Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya
– Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
Les acadèmies que van presentar una sol·licitud per a la concessió de subvencions 

adreçades a finançar despeses de funcionament i de desenvolupament de les acti-
vitats de les acadèmies, aprovada mitjançant l’Ordre JUS/153/2016, de 25 de maig, 
van ser les dotze acadèmies inscrites al Registre.

Barcelona, 21 de novembre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia
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1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre el pagament d’indemnitzacions a directius de la Corporació 
durant el període 2011-2016
325-00021/11

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 42820 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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

de Catalunya sobre preguntes dels diputats a respondre per escrit pel President de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

En resposta a la pregunta escrita núm. 325-00021/11 sobre si s’ha satisfet alguna 
indemnització a personal directiu de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als durant el període 2011-2016, presentada pel diputat Santi Rodríguez i Serra, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Resposta
Us fem avinent la informació corresponent a les indemnitzacions abonades a 

personal directiu de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (ens i socie-
tat anònima) en el període 2011-2016 i amb el detall sol·licitat pel diputat Sr. Ro-
dríguez.

Entitat Data Càrrec Concepte Import

CCMA 08/04/2011 Director continguts 
noves plataformes TE Acomiadament 27.612,05

CCMA 08/04/2011 Director CCRTVI Acomiadament 92.249,77

CCMA 30/05/2011 Director noves 
plataformes i 
tecnologies Acomiadament 19.224,86

CCMA 21/02/2012 Director d’explotació 
i recursos Acomiadament 303.892,34

CCMA 26/04/2012 Directora TVC Acomiadament 12.939,84

CCMA 21/07/2014 Directora Fundació 
La Marató TV3 PAC 90.642,47

CCMA 15/08/2014 Director compres PAC 89.458,31

CCMA 03/10/2014 Director coordinació 
RSC PAC 80.116,55

CCMA 16/02/2015 Director estratègia i 
marca Acomiadament 12.608,05
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Entitat Data Càrrec Concepte Import

CCMA 28/07/2015 Director CR Acomiadament 7.152,15

CCMA,SA 
(activitat ràdio)

31/01/2016 Director àrea 
comercial, màrqueting 
i audiències CR PAC 70.116,00

CCMA 23/02/2016 Director TVC Acomiadament 13.060,05

Barcelona, 21 de novembre de 2016 
Núria Llorach i Boladeras

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre el nombre de personal contractat a la Corporació durant el 
període 2011-2016
325-00022/11

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 42821 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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

de Catalunya sobre preguntes dels diputats a respondre per escrit pel President de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

En resposta a la pregunta escrita núm. 325-00022/11 sobre quantes contracta-
cions de personal s’han produït a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
durant el període 2011-2016, presentada pel diputat Santi Rodríguez i Serra, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Resposta
Us fem avinent en document adjunt la informació corresponent a les contracta-

cions de personal que s’han produït a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals  
en el període 2011-2016 i amb el detall sol·licitat pel diputat Sr. Rodríguez.

Barcelona, 21 de novembre de 2016 
Núria Llorach i Boladeras

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre la gestió del públic que ha assistit als programes de Televisió 
de Catalunya durant el període 2011-2016 i el cost que ha comportat
325-00025/11

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 42822 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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

de Catalunya sobre preguntes dels diputats a respondre per escrit pel President de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

En resposta a la pregunta escrita núm. 325-00025/11 sobre qui gestiona el pú-
blic que assisteix als programes de Televisió de Catalunya i quin ha estat el cost 
que aquesta gestió ha suposat per a TVC durant cadascun dels exercicis del període 
2011-2016, presentada pel diputat Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya.

Resposta
La gestió del públic que assisteix als programes de Televisió de Catalunya és una 

de les parts més complexes de la producció atès que comporta, més enllà de l’efec-
tiva assistència, tot un seguit de tasques consistents en la crida, i selecció si s’escau, 
la coordinació, els trasllats, la recepció i acompanyament, l’oferiment de refrigeri, si 
s’escau, i la resta de serveis associats.

En funció del tipus de producció concreta, ja sigui associada, associada amb tas-
ques de producció compartides entre TVC i la productora o bé una producció prò-
pia, els costos varien. Aquesta variació, a més a més, ve condicionada òbviament pel 
tipus de contingut audiovisual i per la dinàmica de realització del programa, per la 
qual cosa no es pot avaluar el cost de manera genèrica sinó que s’ha de considerar 
programa per programa i valorant la seva singularitat en cadascun dels casos. La 
durada del programa i el fet de que el format sigui de concurs o «talent» facilita la 
cerca del públic en tractar-se de familiars o amics dels concursants. 

En tots els casos la presència de públic no és remunerada.
És per això que, atenent la pregunta del diputat Sr. Rodríguez, facilitem tot seguit 

la següent informació agrupada per programes, dates, modalitat de gestió del públic 
i detall explicatiu dels costos:
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Núria Llorach i Boladeras

 

Programa Dates Núm. Programes Modalitat de gestió del públic Detall explicatiu del cost

BOCAMOLL Gener - Juliol 2011 125

La funció dels assistents al programa era fer estrictament de
públic. Tota la logística de públic era responsabilitat de la
productora, qui cercava el públic via escoles, casals d’avis
associacions, ajuntaments, etc.

Mitjana de despesa per persona: 3 € 
Persones de públic per programa: 112

2011 203
2012 201
2013 206
2014 209
2015 210
2016 136
2011 38
2012 10

2011 13
2012 18

2013 23

COM SOM 2015 11

La funció dels assistents al programa era fer estrictament de
públic. Tota la logística de públic era responsabilitat de la
productora, comptant en bona part amb familiars i amics dels 
concursants.

Mitjana de despesa per persona: 27€ 
Persones de públic per programa: 120

2013 15
2014 15

2015 13
2015 11

2016 13
2015 6

COM VA LA VIDA 2011 2

La funció dels assistents al programa era fer estrictament de
públic. Tota la logística de públic era responsabilitat de la
productora, qui cercava el públic via escoles, casals d’avis
associacions, ajuntaments, etc.

Mitjana de despesa per persona: 9€ 
Persones de públic per programa: 222

2011 126
2012 204
2013 197
2014 194
2015 198
2016 189

LA MARATÓ Anual 1

Es tracta d'un programa de producció única anual, 100% de 
producció pròpia. Durant la producció del programa, pels 
estudis de TVC passen pel plató cinc torns de públic d'unes 
220 persones per torn.

Mitjana de despesa per persona: 5€ 
Persones de públic per programa: 1,100 
(220 en 5 torns diferents)

2011 42
2012 24
2013 32
2014 48
2015 28
2016 30

DIVENDRES

La funció dels assistents al programa és fer estrictament de
públic. Tota la logística de públic és responsabilitat de la
productora, qui cerca el públic via escoles, casals d’avis
associacions, ajuntaments, etc, fent crida periòdica per
pantalla, web i xarxes socials.

BANDA AMPLA

LA PARTIDA

EL GRAN DICTAT

La funció dels assistents al programa és fer estrictament de 
públic. Tota la logística de públic és responsabilitat de la 
productora, fent crides per antena, xarxes socials i mitjans 
tradicionals .

Mitjana de despesa per persona: 4€ 
Persones de públic per programa: 120

FISH&CHIPS

Es tracta d'un programa-concurs per fomentar l'ús i el 
coneixement de la llengua anglesa en format de competició 
entre escoles. El públic està format pels alumnes de les 
escoles participants i està gestionat directament per la 
productora.

Mitjana de despesa per persona: 4,40€ 
Persones de públic per programa: 200

Era un programa de debat, que cada setmana es centrava en
un tema diferent, per la qual cosa el públic tenia un rol actiu.
Tota la logística de públic era responsabilitat de la
productora, qui cercava el públic amb una selecció prèvia
entre les persones que havien manifestat la seva voluntat
d'assistir al programa perquè tenien alguna relació amb el
tema de debat.

Mitjana de despesa per persona: 19,4€ 
Persones de públic per programa: 60

Mitjana de despesa per persona: 108€ 
Persones de públic per programa: 90

Es tractava d'un programa fet 100% en producció pròpia, per 
tant la gestió del públic es feia també amb mitjans propis, 
comptant amb bona part amb familiars i amics dels 
concursants.

Mitjana de despesa per persona: 17,25€ 
Persones de públic per programa: 120

La funció dels assistents al programa era fer estrictament de 
públic. Tota la logística de públic era responsabilitat de la 
productora que el cercava pels canals habituals (casals, 
associacions, etc) amb l'ajuda d'un mail de contacte que es 
va anunciar durant les promocions del programa.

IMPROSTARR Mitjana de despesa per persona: 3,60€ 
Persones de públic per programa: 180

La funció dels assistents al programa és fer estrictament de 
públic. Tota la logística de públic és responsabilitat de la 
productora, comptant en bona part amb familiars i amics dels 
concursants.

Mitjana de despesa per persona: 21€ 
Persones de públic per programa: 180

La funció dels assistents al programa és fer estrictament de 
públic. Tota la logística de públic és responsabilitat de la 
productora.

Mitjana de despesa per persona: 20€ 
Persones de públic per programa: 120

CÒMICS SHOW

OH HAPPY DAY
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre el cost de les despeses protocol·làries de la Corporació durant 
el període 2011-2016
325-00026/11

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 42823 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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

de Catalunya sobre preguntes dels diputats a respondre per escrit pel President de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

En resposta a la pregunta escrita núm. 325-00026/11 sobre quina quantitat ha 
destinat la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i els seus mitjans a despe-
ses protocol·làries durant el període 2011-2016, presentada pel diputat Santi Rodrí-
guez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

Resposta
El pressupost de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves 

empreses filials, i les seves corresponents liquidacions, no contemplen cap partida 
pressupostària assignada específicament a despeses protocol·làries, de conformitat 
amb l’Explicació de la classificació econòmica de la despesa que fa la Direcció Ge-
neral de Pressupostos del Departament d’Economia i Coneixement en les instruc-
cions per a l’elaboració dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015.

En aquest document, i pel que fa a l’aplicació 226.0002 Atencions protocol·làries 
i representatives, s’imputaran en aquesta aplicació les despeses realitzades exclusi-
vament pels membres del Govern de la Generalitat de Catalunya, els secretaris ge-
nerals i tot aquell personal que exerceixi, amb motiu del seu treball, funcions direc-
tives i de representació que siguin necessàries per mantenir la correcció, l’atenció 
social i representativa envers sectors i persones alienes al departament o entitat del 
seu àmbit d’actuació, sempre que aquestes redundin en benefici de l’administració, i 
per a les quals no existeixi un aplicació específica en altres conceptes.

El pressupost de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de les seves 
empreses filials no contemplen ni incorporen cap import a la partida 226.0002, tal 
i com es pot comprovar a la informació pressupostària que és pública al portal de 
transparència de la CCMA: http://www.ccma.cat/corporatiu/transparencia/segui-
ment-pressupostari/document/75/

Barcelona, 21 de novembre de 2016 
Núria Llorach i Boladeras

http://www.ccma.cat/corporatiu/transparencia/seguiment-pressupostari/document/75/
http://www.ccma.cat/corporatiu/transparencia/seguiment-pressupostari/document/75/
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre l’import que ha destinat Televisió de Catalunya als drets 
esportius durant el període 2011-2016
325-00027/11

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 42824 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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-
00027/11 a 325-00028/11, atès que totes elles fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable.

Mitjançant la interposició de dues preguntes, l’Il·tre. Sr. diputat Santi Rodriguez 
i Serra, del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya demana informació 
diversa en relació a quina quantitat Televisió de Catalunya ha destinat a drets espor-
tius, desglossat per esport i exercici, i quin import ha destinat Televisió de Catalu-
nya per patrocinar, gestionar drets i obtenir imatges d’esdeveniments esportius, tot 
referenciat al període 2011 – 2016. 

En relació als drets esportius durant el període 2011 -2016, el detall per esports 
i exercici és el següent:

En relació al patrocini, drets i imatges d’esdeveniments esportius, el detall és el 
següent:
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Concepte 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Futbol 1a 5.000.000 5.000.000 2.500.000 0 0 0

Bàsquet 15.000 15.000 0,00 0 0 0

Barcelona, 21 de novembre de 2016 
Núria Llorach i Boladeras

 

Anys Futbol Basquet Handbol Motor Tennis Ciclisme Esports Total
Minoritaris

2011

Drets 42.189.606 2.325.610 192.251 4.536.240 85.000 40.214 49.368.921
Imatges 389.026 21.539 51.850 67.935 530.350
Total 42.578.632 2.347.149 192.251 4.588.090 85.000 0 108.149 49.899.271

2012

Drets 31.029.739 1.912.315 212.673 4.700.000 86.615 56.281 37.997.623
Imatges 262.180 66.907 73.094 402.181
Total 31.291.919 1.912.315 212.673 4.766.907 86.615 0 129.375 38.399.804

2013

Drets 14.116.606 1.895.876 200.000 5.217.115 88.694 42.140 21.560.431
Imatges 242.947 39.714 44.500 33.250 6.667 367.078
Total 14.359.553 1.935.590 200.000 5.261.615 88.694 33.250 48.807 21.927.509

2014

Drets 14.271.659 1.651.551 242.500 3.128.953 88.694 73.310 19.456.667
Imatges 355.000 64.943 173.700 19.950 74.776 688.369
Total 14.626.659 1.716.494 242.500 3.302.653 88.694 19.950 148.086 20.145.036

2015

Drets 12.955.433 1.425.163 275.000 4.118.939 50.000 77.691 18.902.226
Imatges 493.244 78.241 221.495 6.650 29.325 828.955
Total 13.448.677 1.425.163 275.000 4.340.434 50.000 6.650 107.016 19.652.940

2016 (*)

Drets 7.225.293 715.000 125.000 498.168 50.000 57.919 8.671.380
Imatges 273.287 53.795 87.172 2.200 416.454
Total 7.498.580 768.795 125.000 585.340 50.000 0 60.119 9.087.834

(*) Aquesta informació es refereix fins el mes de setembre de 2016
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre l’import que ha destinat Televisió de Catalunya al patrocini, 
la gestió de drets i l’obtenció d’imatges d’esdeveniments esportius 
durant el període 2011-2016
325-00028/11

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 42824 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00027/11.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre l’ús de targetes de crèdit de lliure disposició entre els directius 
de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio
325-00029/11

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 42825 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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-
00029/11 a 325-00030/11, atès que totes elles fan referència a un mateix assumpte 
i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, fet que és objectivament 
constatable.

Mitjançant la interposició de dues preguntes, l’Il·tre. Sr. diputat Santi Rodriguez 
i Serra, del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya demana informació 
diversa en relació a si els directius de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio i els 
membres del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
disposen de targetes de crèdit de lliure disposició.

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals no disposa de targetes de crèdit 
de lliure disposició.

La CCMA únicament disposa de targetes de crèdit d’empresa que s’utilitzen com 
a mitjà de pagament de despeses específiques de l’activitat de l’empresa, per evitar el 
sistema d’avançament de la despesa per part de l’afectat o per evitar haver d’avançar 
diners de caixa a compte de la futura despesa.

En cap cas són de «lliure disposició», doncs totes i cadascuna de les despeses 
s’han de documentar i justificar i són sotmeses als procediments de control i audi-
tories que es fan per a totes i cadascuna de les despeses de la Corporació, d’acord 
amb el marc normatiu que regula la despesa pública, així com la norma interna de la 
CCMA de «Caixa, fons fixos i comptes personals» que regula la sol·licitud i l’emissió 
de les targetes i la liquidació de les despeses corresponents.

Barcelona, 21 de novembre de 2016
Núria Llorach i Boladeras
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Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per 
escrit sobre l’ús de targetes de crèdit de lliure disposició entre els 
membres del Consell de Govern de la Corporació
325-00030/11

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 42825 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 325-00029/11.

Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit 
sobre l’import destinat a la subscripció i compra de diaris i revistes 
durant el període 2011-2016
325-00031/11

Proponent: Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC

RESPOSTA DEL PRESIDENT DEL CONSELL DE GOVERN

Reg. 42826 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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

de Catalunya sobre preguntes dels diputats a respondre per escrit pel President de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

En resposta a la pregunta escrita núm. 325-00031/11 sobre quin import ha des-
tinat la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a la subscripció i compra de 
diaris i revistes durant el període 2011 - 2016, desglossada per mitjà i exercici pre-
sentada pel diputat Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya.

Resposta
En relació a la pregunta plantejada pel diputat Sr. Rodríguez sobre la subscripció 

i compra de diaris i revistes durant el període 2011-2016, s’ha de fer esment previ a 
que la gestió d’aquestes subscripcions i adquisicions de diaris i revistes s’efectua de 
manera corporativitzada per part dels serveis tècnics de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals. No existeix per tant una segregació i diferenciació d’aquesta 
despesa en funció dels mitjans de la Corporació, sinó que es tracta d’una gestió cen-
tralitzada per a tota la CCMA per la qual cosa no es poden facilitar els imports amb 
el detall per mitjans que sol·licita el diputat Sr. Rodríguez.

Pel que fa a les dades concretes de subscripció i compra de diaris i revistes per 
part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en el període 2011-2016 el 
detall, d’acord amb la petició del diputat Sr. Rodríguez, ha estat el següent:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 (*)

Import 211.490,44 146.299,79 129.785,53 132.321,68 138.549,87 118.860,79

(*) Informació actualitzada a data 31/10/2016.

Barcelona, 21 de novembre de 2016 
Núria Llorach i Boladeras
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
previsió d’incloure les demandes de la comunitat educativa en els 
pressupostos de la Generalitat per al 2017
310-00137/11

ANUNCI: MIREIA BOYA E BUSQUET, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CUP-CC

Reg. 43294 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.11.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Carles Riera Albert, diputat del Grup Parla-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Atès l’imminent debat sobre el Pressupost 2017 de la Generalitat, així com so-

bre la planificació del proper curs escolar, té previst el seu Departament incorporar 
les demandes de la Comunitat Educativa a les properes previsions pressupostàries?

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Carles Riera Albert, diputat, GP CUP-CC 

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la pobresa 
energètica
310-00138/11

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC

Reg. 43715 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.11.2016

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la pobresa energètica?

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els 
autònoms
310-00139/11

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S

Reg. 43716 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.11.2016

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els autònoms.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’acció 
exterior
310-00140/11

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S

Reg. 43717 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.11.2016

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre l’acció exterior del Govern.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Cos 
d’Inspectors d’Ensenyament
310-00141/11

ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL GP PPC

Reg. 43718 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.11.2016

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern envers el cos d’inspectors d’ensenyament?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2016
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els danys 
causats per la fauna salvatge
310-00142/11

ANUNCI: MARTA ROVIRA I VERGÉS, DEL GP JS

Reg. 43720 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.11.2016

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’opinió del Govern sobre els danys causats per la fauna salvatge?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els resultats 
de la darrera conferència sectorial d’ensenyament
310-00143/11

ANUNCI: MARTA ROVIRA I VERGÉS, DEL GP JS

Reg. 43721 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.11.2016

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’opinió del Govern sobre els resultats de la darrera conferència sec-

torial d’ensenyament?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les novetats 
de l’aplicació mòbil per a víctimes de la violència masclista
310-00144/11

ANUNCI: MARTA ROVIRA I VERGÉS, DEL GP JS

Reg. 43722 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.11.2016

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quines novetats aportarà la nova aplicació mòbil per a víctimes de violència 
masclista?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els 
pressupostos de la Generalitat amb relació a la salut laboral
310-00145/11

ANUNCI: MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP

Reg. 43724 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.11.2016

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 161 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre els pressupostos de la Generalitat en relació a salut laboral.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2016
Marc Vidal i Pou, diputat GP CSP

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00092/11

ANUNCI: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP C’S

Reg. 42191 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.11.2016

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

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

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

política a Catalunya?

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política i social
317-00093/11

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

Reg. 43295 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.11.2016

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quina és l’ópinió del President de la Generalitat de Catalunya sobre la situació 

política i social que viu el país?

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00094/11

ANUNCI: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL GP PPC

Reg. 43411 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.11.2016

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

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

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

política a Catalunya?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2016
Xavier García Albiol, president GP PPC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00095/11

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC

Reg. 43714 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.11.2016

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

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

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

ció amb la situació política actual?

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00096/11

ANUNCI: JORDI TURULL I NEGRE, DEL GP JS

Reg. 43719 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.11.2016

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

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

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

niments de l’actualitat política?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2016
Jordi Turull i Negre, president GP JS

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00097/11

ANUNCI: JOSEP LLUÍS FRANCO RABELL, DEL GP CSP

Reg. 43723 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 28.11.2016

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

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

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

política?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2016
Josep Lluís Franco Rabell, president GP CSP

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Preguntes al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
diverses qüestions relatives als bous salvatges de l’illa dels Bous
311-00415/11, 311-00416/11, 311-00417/11, 311-00418/11, 311-00419/11, 311-00420/11, 

311-00421/11

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
La Mesa ha acordat acceptar la sol·licitud de reconsideració presentada pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans (reg. 43120) i, en conseqüència, canviar l’assignació de 
comissió tramitadora a favor de la comissió proposada pel grup parlamentari que va 
presentar les preguntes.
Acord: Mesa del Parlament, 29.11.2016.

N. de la R.: La sol·licitud de reconsideració es reprodueix a la secció 4.67.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data 
i els centres de salut en què es posaran en funcionament les unitats 
d’expertesa en síndromes de sensibilització central
311-00495/11

ANUNCI: ALBANO DANTE FACHIN POZZI, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CSP

Reg. 41433 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 17.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt, Àngels Martínez Castells, diputa-

da del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix 
l’article 160 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, 
per tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació a les Unitats d’Expertesa en Síndromes de Sensibilització Central (fi-

bromiàlgia, síndrome de fatiga crònica i sensibilitat química múltiple), s’ha publici-
tat 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.

– 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 oralment en comissió 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
311-00496/11

ANUNCI: ALBANO DANTE FACHIN POZZI, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CSP

Reg. 41434 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 17.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt, Àngels Martínez Castells, diputa-

da del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix 
l’article 160 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, 
per tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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 
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unitat d’expertesa en SSC. Amb l’exprés desig d’aturar un procés encetat de judicialit-
zació de la salut que no pot portar a res de bo per les polítiques 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 oralment en comissió 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
311-00497/11

ANUNCI: ALBANO DANTE FACHIN POZZI, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CSP

Reg. 41435 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 17.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt, Àngels Martínez Castells, diputa-

da del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix 
l’article 160 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, 
per tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
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 procés encetat de judicialit-
zació 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 oralment en comissió sobre els 
metges que coordinaran les unitats d’expertesa en síndromes de 
sensibilització central
311-00498/11

ANUNCI: ALBANO DANTE FACHIN POZZI, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CSP

Reg. 41436 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 17.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt, Àngels Martínez Castells, diputa-

da del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix 
l’article 160 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, 
per tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació a les Unitats d’Expertesa en Síndromes de Sensibilització Central (fi-

bromiàlgia, síndrome de fatiga crònica i sensibilitat química múltiple), s’ha publici-
tat 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.

– 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 oralment en comissió sobre els 
programes de formació en síndromes de sensibilització central per 
als professionals de la salut
311-00499/11

ANUNCI: ALBANO DANTE FACHIN POZZI, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CSP

Reg. 41437 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 17.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt, Àngels Martínez Castells, diputa-

da del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix 
l’article 160 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, 
per tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació a les Unitats d’Expertesa en Síndromes de Sensibilització Central (fi-

bromiàlgia, síndrome de fatiga crònica i sensibilitat química múltiple), s’ha publici-
tat 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 oralment en comissió sobre 
la resposta que es dóna a les persones amb síndromes de 
sensibilització central que viuen en zones que no tenen unitats 
d’expertesa
311-00500/11

ANUNCI: ALBANO DANTE FACHIN POZZI, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CSP

Reg. 41438 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 17.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt, Àngels Martínez Castells, diputa-

da del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix 
l’article 160 del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, 
per tal que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
En relació a les Unitats d’Expertesa en Síndromes de Sensibilització Central (fi-

bromiàlgia, síndrome de fatiga crònica i sensibilitat química múltiple), s’ha publici-
tat 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.

– 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 oralment en comissió sobre el 
nombre de visites mèdiques virtuals
311-00512/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 42489 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 24.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 160 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la pre-
gunta següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes visites mèdiques virtuals s’han fet a Catalunya durant 2016? I en anys 

anteriors?

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de visites mèdiques virtuals que s’han fet a cada província i 
a cada àrea bàsica de salut del 2012 ençà
311-00513/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 42490 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 24.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes visites mèdiques virtuals s’han fet cada any per cada província a Ca-

talunya des de 2012? I per ABS?

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els tipus 
de visites mèdiques virtuals
311-00514/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 42491 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 24.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins tipus de visites mèdiques virtuals s’estan fent a Catalunya?

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s



BOPC 276
2 de desembre de 2016

3.25.10. Preguntes orals en comissió 153 

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de visites mèdiques virtuals que acaben amb una visita a 
l’especialista
311-00515/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 42492 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 24.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes visites mèdiques virtuals finalitzen en una visita a l’especialista?

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre de sol·licituds de visites a l’especialista que es deneguen 
amb una visita virtual
311-00516/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 42493 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 24.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants casos hi ha a Catalunya de sol·licituds de visita a l’especialista que es 

deneguen mitjançant una visita virtual?

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la 
petició d’anàlisis descriptives dels motius de derivació i de rebuig de 
visites mèdiques
311-00517/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 42494 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 24.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Es demana una anàlisi descriptiva dels motius de derivació i dels arguments 
que s’han donat per rebutjar la visita?

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
queixes de pacients amb relació a les visites virtuals
311-00518/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 42495 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 24.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Hi ha hagut alguna queixa a Catalunya d’algun pacient per algun motiu rela-

cionat amb una visita virtual?
Si és així, 
– Quin ha estat en detall els casos?
– S’ha fet una anàlisi de la situació concreta?

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el sou 
del gestor de comunitats del president de la Generalitat es paga amb 
diners públics
311-00526/11

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S

Reg. 42516 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 18.11.2016

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– El sou del Sr. Alex Clarió, «Community Manager» del president Carles Puig-

demont, es paga amb diners públics?

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el sou 
anual del gestor de comunitats del president de la Generalitat
311-00527/11

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S

Reg. 42517 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 18.11.2016

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Si el sou del Sr. Alex Clarió, «Community Manager» del president Carles 

Puigdemont, es paga amb diners públics, quin és el seu sou anual?

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
motius pels quals el compte de Twitter del president de la Generalitat 
té persones blocades que mai no se li han dirigit
311-00528/11

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S

Reg. 42518 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 18.11.2016

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Als darrers mesos, el President Carles Puigdemont té blocat a un gran nombre 

de persones a Twitter, persones que, en la majoria dels casos, mai havien tingut cap 
mena d’interacció a aquesta xarxa amb ell.

– Per què des del perfil de Twitter del President Puigdemont hi ha tantes perso-
nes blocades que mai no s’han dirigit a ell i, per tant, mai no li han pogut faltar al 
respecte ni fer cap mena de comentari ofensiu?

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
motius pels quals les persones blocades en el compte de Twitter 
del president de la Generalitat també ho estan en el compte del seu 
gestor de comunitats
311-00529/11

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S

Reg. 42519 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 18.11.2016

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Als darrers mesos, el President Carles Puigdemont té blocat a un gran nombre 

de persones a Twitter, persones que, en la majoria dels casos, mai havien tingut cap 
mena d’interacció a aquesta xarxa amb ell.

– Per què moltes de les persones blocades a Twitter pel Sr. Carles Puigdemont 
estan també blocades pel Sr. Clarió, «Community Manager» del president, si mai 
han tingut cap mena d’interacció amb ell?

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’existència d’una llista ideològica de ciutadans per a blocar-los en el 
compte de Twitter del president de la Generalitat
311-00530/11

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S

Reg. 42520 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 18.11.2016

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Gran part de les persones blocades pel Sr. Carles Puigdemont s’han manifestat 

públicament en contra de la secessió de Catalunya.
– Hi ha una llista ideològica per a blocar a aquests ciutadans?
– En cas afirmatiu, per què?

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet 
que molts ciutadans no puguin accedir al compte de Twitter del 
president de la Generalitat perquè hi estan blocats
311-00531/11

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S

Reg. 42521 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 18.11.2016

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Als darrers mesos, el President Carles Puigdemont té blocat a un gran nombre 

de persones a Twitter, persones que, en la majoria dels casos, mai havien tingut cap 
mena d’interacció a aquesta xarxa amb ell.

– Quina valoració fa el Govern del fet que molts ciutadans de Catalunya no pu-
guin veure el que el president de la Generalitat publica a Twitter per estar blocats?

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet 
que molts ciutadans no puguin accedir al compte de Twitter del 
president de la Generalitat perquè hi estan blocats
311-00532/11

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S

Reg. 42522 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 18.11.2016

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
Als darrers mesos, el President Carles Puigdemont té blocat a un gran nombre 

de persones a Twitter, persones que, en la majoria dels casos, mai havien tingut cap 
mena d’interacció a aquesta xarxa amb ell.

– Quina valoració fa el Govern del fet que molts ciutadans de Catalunya no pu-
guin veure el que el president de la Generalitat publica a Twitter per estar blocats?

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
nombre d’infermers destinats al programa «Salut i escola»
311-00533/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 42595 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 24.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes infermeres hi ha destinades al projecte «Salut i Escola» durant 2016?
– I en anys anteriors?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’avaluació de l’activitat del programa «Salut i escola»
311-00534/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 42596 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 24.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Hi ha algun tipus d’avaluació feta de l’activitat realitzada al projecte Salut i 

escola?
– En cas afirmatiu, quina valoració fa el conseller?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’avaluació i el seguiment del programa «Salut i escola»
311-00535/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 42597 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 24.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Qui i com es fa l’avaluació i el seguiment del projecte Salut i escola?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost 
del programa «Salut i escola» el 2016
311-00536/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 42598 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 24.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quant ha costat el projecte Salut i Escola durant 2016? Quina valoració fa el 

conseller al respecte?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
queixes per la manca de visites psiquiàtriques a les presons
311-00537/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 42599 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 24.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Hi ha hagut queixes per falta de visites psiquiàtriques dintre de les presons ca-

talanes?
– En cas afirmatiu, quantes? Quins han estat els motius?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les 
queixes d’interns per la manca d’atenció sanitària a les presons
311-00538/11

ANUNCI: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 42600 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 24.11.2016

A la Mesa de la Comissió de Salut
Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Hi ha queixes d’interns a presons que han estat a risc per falta d’atenció sani-

tària?
– En cas afirmatiu, quantes? Quins han estat els motius?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2016
Jorge Soler González, diputat GP C’s

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els infants i 
adolescents en situació de desemparament que han arribat a 
Catalunya
314-07283/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 42632 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

La consellera Dolors Bassa, el passat 9 de novembre de 2016, en sessió ordinària 
del Ple del Parlament va fer la següent afirmació com a resposta al diputat Carlos 
Carrizosa de Ciutadans: 

«Sap quants nens arriben menors a Catalunya? 70 mensuals, la majoria arriben 
d’altres llocs de l’Estat perquè tothom, a les altres institucions, miren cap a una altre 
costat, i entre altres un lloc com és Ceuta i Andalusia que vostès estan governant».

En relació a aquesta afirmació, interessa saber a aquest diputat i al seu grup par-
lamentari: 

– Quants infants i adolescents en situació de desemparament han arribat a Ca-
talunya durant aquest anys? Quina era la seva comunitat autònoma de procedència? 
Quin és el lloc d’origen d’aquests infants i adolescents?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2016 
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC



BOPC 276
2 de desembre de 2016

3.25.15. Preguntes per escrit 161 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els infants i 
adolescents en situació de desemparament que s’han traslladat de 
Catalunya a altres comunitats autònomes
314-07284/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 42633 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

La consellera Dolors Bassa, el passat 9 de novembre de 2016, en sessió ordinària 
del Ple del Parlament va fer la següent afirmació com a resposta al diputat Carlos 
Carrizosa de Ciutadans: 

«Sap quants nens arriben menors a Catalunya? 70 mensuals, la majoria arriben 
d’altres llocs de l’Estat perquè tothom, a les altres institucions, miren cap a una altre 
costat, i entre altres un lloc com és Ceuta i Andalusia que vostès estan governant».

En relació a aquesta afirmació, interessa saber a aquest diputat i al seu grup par-
lamentari: 

– Quants infants i adolescents en situació de desemparament s’han traslladat de 
Catalunya cap a altres comunitats autònomes? Quines han estat les comunitats autò-
nomes de destí? Quines han estat les raons d’aquests trasllats?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2016 
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre qui decideix 
el desplaçament d’un menor desemparat a una altra comunitat 
autònoma
314-07285/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 42634 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

La consellera Dolors Bassa, el passat 9 de novembre de 2016, en sessió ordinària 
del Ple del Parlament va fer la següent afirmació com a resposta al diputat Carlos 
Carrizosa de Ciutadans: 

«Sap quants nens arriben menors a Catalunya? 70 mensuals, la majoria arriben 
d’altres llocs de l’Estat perquè tothom, a les altres institucions, miren cap a una altre 
costat, i entre altres un lloc com és Ceuta i Andalusia que vostès estan governant».

En relació a aquesta afirmació, interessa saber a aquest diputat i al seu grup par-
lamentari: 

– Qui decideix i sota quins criteris el desplaçament d’un menor desemparat a un 
altre comunitat autònoma?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2016 
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC



BOPC 276
2 de desembre de 2016

3.25.15. Preguntes per escrit 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els infants i 
adolescents provinents d’Andalusia que han arribat a Catalunya del 
gener ençà
314-07286/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 42635 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

La consellera Dolors Bassa, el passat 9 de novembre de 2016, en sessió ordinària 
del Ple del Parlament va fer la següent afirmació com a resposta al diputat Carlos 
Carrizosa de Ciutadans: 

«Sap quants nens arriben menors a Catalunya? 70 mensuals, la majoria arriben 
d’altres llocs de l’Estat perquè tothom, a les altres institucions, miren cap a una altre 
costat, i entre altres un lloc com és Ceuta i Andalusia que vostès estan governant».

En relació a aquesta afirmació, interessa saber a aquest diputat i al seu grup par-
lamentari: 

– Quants infants i adolescents provinents d’Andalusia han arribat a Catalunya 
des del mes de gener fins avui dia (desglossat per mesos)? Qui ha pagat el seu tras-
llat?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2016 
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les 
quals altres comunitats autònomes traslladen menors desemparats a 
Catalunya
314-07287/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 42636 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

La consellera Dolors Bassa, el passat 9 de novembre de 2016, en sessió ordinària 
del Ple del Parlament va fer la següent afirmació com a resposta al diputat Carlos 
Carrizosa de Ciutadans: 

«Sap quants nens arriben menors a Catalunya? 70 mensuals, la majoria arriben 
d’altres llocs de l’Estat perquè tothom, a les altres institucions, miren cap a una altre 
costat, i entre altres un lloc com és Ceuta i Andalusia que vostès estan governant».

En relació a aquesta afirmació, interessa saber a aquest diputat i al seu grup par-
lamentari: 

– Quines són les raons per les quals altres comunitats autònomes traslladen me-
nors desemparats a Catalunya?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2016 
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació entre 
les direccions generals d’atenció a la infància i l’adolescència de 
Catalunya i Andalusia pel que fa als menors desemparats
314-07288/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 42637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

La consellera Dolors Bassa, el passat 9 de novembre de 2016, en sessió ordinària 
del Ple del Parlament va fer la següent afirmació com a resposta al diputat Carlos 
Carrizosa de Ciutadans: 

«Sap quants nens arriben menors a Catalunya? 70 mensuals, la majoria arriben 
d’altres llocs de l’Estat perquè tothom, a les altres institucions, miren cap a una altre 
costat, i entre altres un lloc com és Ceuta i Andalusia que vostès estan governant».

En relació a aquesta afirmació, interessa saber a aquest diputat i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina coordinació existeix entre la Direcció General d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència catalana i andalusa, pel que fa referència al trànsit de menors des-
emparats?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2016 
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació amb 
altres comunitats autònomes pel que fa als menors desemparats
314-07289/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 42638 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

La consellera Dolors Bassa, el passat 9 de novembre de 2016, en sessió ordinària 
del Ple del Parlament va fer la següent afirmació com a resposta al diputat Carlos 
Carrizosa de Ciutadans: 

«Sap quants nens arriben menors a Catalunya? 70 mensuals, la majoria arriben 
d’altres llocs de l’Estat perquè tothom, a les altres institucions, miren cap a una altre 
costat, i entre altres un lloc com és Ceuta i Andalusia que vostès estan governant».

En relació a aquesta afirmació, interessa saber a aquest diputat i al seu grup par-
lamentari: 

– Com es coordina el Govern de Catalunya amb la resta de comunitats autòno-
mes en relació amb els menors desemparats?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2016 
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre qui paga el trasllat 
dels infants i adolescents en situació de desemparament provinents 
d’altres comunitats autònomes
314-07290/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 42639 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

La consellera Dolors Bassa, el passat 9 de novembre de 2016, en sessió ordinària 
del Ple del Parlament va fer la següent afirmació com a resposta al diputat Carlos 
Carrizosa de Ciutadans: 

«Sap quants nens arriben menors a Catalunya? 70 mensuals, la majoria arriben 
d’altres llocs de l’Estat perquè tothom, a les altres institucions, miren cap a una altre 
costat, i entre altres un lloc com és Ceuta i Andalusia que vostès estan governant».

En relació a aquesta afirmació, interessa saber a aquest diputat i al seu grup par-
lamentari: 

– En el cas d’infants o adolescents provinents d’altres comunitats autònomes, qui 
paga el transport necessari per al seu trasllat?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2016 
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants i 
adolescents que inhalen cola a Barcelona
314-07291/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 42640 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants infants i adolescents que ensumen cola a Barcelona ha detectat el De-

partament de Treball, Afers Socials i Famílies?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2016 
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants 
i adolescents que inhalen cola a Barcelona i que estan sota la tutela 
de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
314-07292/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 42641 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Dels infants i adolescents que ensumen cola a Barcelona detectats el Departa-

ment de Treball, Afers Socials i Famílies, quants es troben sota la tutela de la Di-
recció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA)?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2016 
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’educadors socials que treballen amb els infants i adolescents que 
inhalen cola a Barcelona
314-07293/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 42642 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants educadors/es socials s’han destinat a treballar amb els infants i adoles-

cents que ensumen cola a Barcelona?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2016 
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants 
i adolescents que han deixat d’inhalar cola gràcies a les mesures 
adoptades el 2016
314-07294/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 42643 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quants infants i adolescents han deixat la d’ensumar cola gràcies a les mesures 
del Govern, des de l’1 de gener de 2016?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2016 
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a 
adjudicar un centre residencial d’acció educativa als menors
314-07295/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 42644 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin criteri es segueix per adjudicar un Centre Residencial d’Acció Educativa 

(CRAE) a cadascun dels menors?

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2016 
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nou conveni de 
l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques
314-07296/11

FORMULACIÓ: MIREIA BOYA E BUSQUET, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP CUP-CC

Reg. 42760 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
Al Departament de Salut: 
Consultat el BOE. A-2013-8910 hi trobem íntegrament els detalls del finança-

ment de l’ICAM (actualment SGAM). El conveni econòmic que financia l’ICAM té 
el 40% de quasi 60 milions d’euros, condicionats a millorar estadístiques de baixes 
en referència a l’any 2012, que va ser quan es va signar. Si no es compleixen els ob-
jectius econòmics, hi ha 24 milions que no es cobren. Aquestes dades indiquen que 
a menys baixes i menys incapacitats, més ingressos per a l’organisme.

– En aquest sentit, quines modificacions hi ha previstes en el nou conveni, tenint 
en compte que l’actual acaba a finals de 2016?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2016 
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta, 

GP CUP-CC 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nou model per a 
assignar recursos a l’atenció primària
314-07297/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 42936 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 ha estat el nou model per assignar recursos a l’Atenció Primària a Cata-

lunya?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fórmula de càlcul 
per a assignar recursos a l’atenció primària
314-07298/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 42937 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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: 
– Quina és la fórmula de càlcul per assignar els recursos a l’Atenció Primària a 

Catalunya?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els indicadors que 
s’han deixat fora de la fórmula de càlcul per a assignar recursos a 
l’atenció primària
314-07299/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 42938 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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: 
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– S’han deixat fora de la fórmula de càlcul per assignar els recursos a l’Atenció 
Primària a Catalunya algun indicador que podria ser rellevant?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’atenció 
primària que han quedat pitjor en la classificació per a l’assignació 
de recursos
314-07300/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 42939 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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: 
– Quins han estat els centres d’Atenció Primària que han quedat pitjor en la clas-

sificació a Catalunya?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’atenció 
primària que rebran més recursos
314-07301/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 42940 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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: 
– Quins centres d’Atenció Primària rebran més recursos desagregat per provín-

cies?
– Hi ha algun tipus de queixa dels centres d’Atenció Primària que no han entrat 

en aquesta llista?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’atenció 
primària que no surten com a deficitaris i podrien haver estat 
inclosos en l’assignació de recursos
314-07302/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 42941 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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: 
– Pot haver algun centre d’Atenció Primària que no hagi sortit com deficitari de 

recursos i que podria haver estat inclòs amb alguna altra fórmula de càlcul?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el repartiment de 5 
milions d’euros anuals als centres d’atenció primària
314-07303/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 42942 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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: 
– Com es repartiran els cinc milions a l’any en els centres d’Atenció Primària a 

Catalunya?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fórmula per a 
repartir els diners als centres d’atenció primària
314-07304/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 42943 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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: 
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– Hi ha una alguna fórmula també per repartir els diners entre els centres d’Aten-
ció Primària a Catalunya o serà lineal?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la forma d’ajustar 
el repartiment dels diners als centres d’atenció primària segons les 
necessitats de les consultes
314-07305/11

FORMULACIÓ: JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S

Reg. 42944 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 alguna forma d’ajustar els diners dels centres d’Atenció Primària segons 

les necessitats de les consultes o solament s’ha considerat el centre en bloc?

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2016 
Jorge Soler González, diputat GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions per a 
resoldre la manca de conserge al Centre de Formació d’Adults de 
Girona
314-07306/11

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 42947 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parla-

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

Davant la inexistència, des de principi de curs, de conserge a l’edifici de l’Escola 
d’Adults de Girona, amb els problemes i conseqüències que això comporta pel bon 
funcionament del centre, interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines gestions està duent a terme el Departament d’Ensenyament per resol-
dre la manca de conserge a l’Escola d’Adults de Girona de la Travessia de la Creu?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2016 
Alícia Romero Llano; Rafel Bruguera Batalla, diputats GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini per a 
cobrir la plaça de conserge al Centre de Formació d’Adults de Girona
314-07307/11

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 42948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parla-

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

Davant la inexistència, des de principi de curs, de conserge a l’edifici de l’Escola 
d’Adults de Girona, amb els problemes i conseqüències que això comporta pel bon 
funcionament del centre, interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– En quin termini té previst que l’Escola d’Adults de Girona de la Travessia de 
la Creu disposi de conserge?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2016 
Alícia Romero Llano; Rafel Bruguera Batalla, diputats GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
provisionals preses mentre no s’incorpori el conserge al Centre de 
Formació d’Adults de Girona
314-07308/11

FORMULACIÓ: ALÍCIA ROMERO LLANO, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 42949 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, diputada, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parla-

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

Davant la inexistència, des de principi de curs, de conserge a l’edifici de l’Escola 
d’Adults de Girona, amb els problemes i conseqüències que això comporta pel bon 
funcionament del centre, interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Mentre no s’incorpori el conserge, quines mesures provisionals ha pres el De-
partament d’Ensenyament?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2016 
Alícia Romero Llano; Rafel Bruguera Batalla, diputats GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fixació de 
l’activitat i la contraprestació econòmica del sector concertat de la 
salut per al 2016
314-07309/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC

Reg. 43117 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– El Departament de Salut ha fixat l’activitat i la contraprestació econòmica del 

sector concertat de l’àmbit de salut per al 2016? En cas que la resposta sigui afirma-
tiva, en quina data? En cas que la resposta sigui negativa, per quins motius i quan 
ho pensa fer?

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2016 
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament dels 
imports que es deuen al sector concertat de la salut
314-07310/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC

Reg. 43118 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quan és farà efectiu el pagament de les quantitats que és deuen al sector con-

certat en l’àmbit de salut?

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2016 
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pendent 
de pagament amb el sector concertat de la salut en data del 31 
d’octubre de 2016
314-07311/11

FORMULACIÓ: ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP SOC

Reg. 43119 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 

amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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– Quina és la quantitat, en milions d’euros, que està pendent de pagament amb el 
sector concertat en l’àmbit de salut, a 31 d’octubre de 2016?

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2016 
Assumpta Escarp Gibert, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes 
d’educació viària infantil que es van promoure el 2015
314-07312/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 43257 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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: 
– ¿Qué medidas y programas de educación viaria infantil se promovieron duran-

te el año 2015?

Palacio del Parlamento, 21 de noviembre de 2016 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes 
d’educació viària infantil que s’han promogut el 2016
314-07313/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 43258 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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: 
– ¿Qué medidas y programas de educación viaria infantil se han promovido y se 

están promoviendo durante el presente año 2016?

Palacio del Parlamento, 21 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 inversió en l’àmbit 
de la seguretat viària el 2015
314-07314/11

FORMULACIÓ: MARÍA FRANCISCA VALLE FUENTES, DEL GP C’S

Reg. 43259 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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: 
– ¿Qué cantidad se ha invertido durante el año 2015 en el ámbito de seguridad 

viaria?
– ¿En qué actuaciones ha consistido esa inversión?

Palacio del Parlamento, 21 de noviembre de 2016 
María Francisca Valle Fuentes, diputada GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els peatges a 
l’ombra de les autopistes i les carreteres catalanes
314-07315/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 43278 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants «peatges a l’ombra» existeixen a les autopistes i carreteres de Catalu-

nya?
– Quin ha estat el cost econòmic dels «peatges a l’ombra» durant els exercicis 

2014, 2015 i 2016? Demanem detall per via, exercici i operador.
– Quants vehicles han circulat per vies amb «peatge a l’ombra» durant els exer-

cicis 2014, 2015 i 2016? Demanem detall per via, exercici i operador.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2016 
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els equipaments 
de la Generalitat a Barcelona que estan exempts de la llicència 
d’activitat
314-07316/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 43279 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins equipaments propietat de la Generalitat de Catalunya a la ciutat de Bar-

celona, estan exempts de la llicència d’activitat, com ara equipaments penitenciaris, 
esportius, culturals, entre d’altres?

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2016 
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres dels nous 
centres penitenciaris de la Zona Franca, de Barcelona
314-07317/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 43280 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el calendari d’obres per a executar el nou centre per a interns en rè-

gim obert i per a executar el nou centre de preventius a la Zona Franca a Barcelona?
– Quan està prevista la posada en funcionament d’aquests nous centres peniten-

ciaris en règim obert i per a executar el nou centre de preventius a la Zona Franca 
a Barcelona?

– Quin és el calendari previst per al trasllat i desallotjament del Centre Peniten-
ciari de la Model del districte de l’Eixample de Barcelona?

– Quin és el calendari previst per al trasllat i desallotjament del Centre Peniten-
ciari de Trinitat Vella del districte de Sant Andreu de Barcelona?

– Quin és el calendari previst per a la rehabilitació de la presó de Wad Ras de 
Barcelona?

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2016 
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dependències 
de l’Escola Industrial de Barcelona que quedaran lliures després del 
trasllat al Campus Diagonal-Besòs
314-07318/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 43281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Atès que s’han traslladat al Campus Diagonal-Besòs estudis que abans es realit-
zaven a l’Escola Industrial del carrer Comte d’Urgell i al campus de la Diagonal-Pe-
dralbes de Barcelona.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines dependències de l’Escola Industrial del carrer Comte d’Urgell de la 

ciutat de Barcelona han quedat lliures o quedaran lliures després del seu trasllat al 
Campus Diagonal-Besòs, i a quines àrees i estudis corresponen?

– A quins edificis corresponen aquestes dependències que han quedat o queda-
ran lliures, quina és la seva ubicació i superfície de cadascun d’aquests espais?

– Des de quina data han quedat o quedaran lliures i quina previsió d’usos hi ha 
per a aquests espais?

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2016 
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els diners que la 
Generalitat preveu destinar a l’habitatge el 2016
314-07319/11

FORMULACIÓ: FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 43282 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Dels 242 milions d’euros que la Generalitat preveu dedicar a habitatge l’any 

2016, quin import prové del Ministeri de Foment?
– Dels 242 milions d’euros que la Generalitat preveu dedicar a habitatge l’any 

2016, quin import preveu destinar a la ciutat de Barcelona?
– De la part dels 242 milions destinats a habitatge provinents del Ministeri de 

Foment, quina quantitat s’hi destina a actuacions en la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2016 
Fernando Sánchez Costa, diputat GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspectors d’educació en actiu el curs 2016-2017
314-07320/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 43283 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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: 
– ¿Cuántos inspectores e inspectoras están ejerciendo sus funciones en activo 

durante el curso escolar 2016-2017?

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les places 
d’inspector d’educació del Departament d’Ensenyament
314-07321/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 43284 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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: 
– ¿De las plazas de inspector de educación del Departament d’Ensenyament, es-

tán todas las plazas cubiertas, o existen plazas creadas pero sin ocupar? En el caso 
que hubiera plazas creadas sin ocupar, ¿Cuál es el motivo?

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspectors del Cos d’Inspecció d’Educació que hi ha el curs 2016-
2017
314-07322/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 43285 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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.
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Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 
– ¿Cuántos inspectores e inspectoras del Cuerpo de la Inspección existen en el 

curso 2016-2017? Indicar cuantos están ocupando el puesto en situación de comi-
sión de servicios.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspectors d’educació que s’han de jubilar el curs 2016-2017
314-07323/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 43286 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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: 
– ¿Cuántos inspectores e inspectores se deben jubilar forzosamente en el curso 

2016-2017?

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspectors d’educació que tenen entre seixanta i seixanta-cinc anys 
el curs 2016-2017
314-07324/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 43287 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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: 
– ¿En el curso 2016-2017 cuántos inspectores e inspectoras se encuentran en la 

franja de edad de 60 y 65, y que por tanto pueden solicitar la jubilación? Desglosar 
entre profesionales del cuerpo y profesionales en comisión de servicios.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els càrrecs 
d’inspector en cap o inspector adjunt i de coordinació d’educació
314-07325/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 43288 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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: 
– Según la relación de puestos de trabajo de la Inspección de Educación (DOGC 

de 26 de enero de 2012), en la Inspección de Cataluña hay un total de 25 cargos de 
inspector jefe o inspector adjunto y 52 cargos de coordinación que deben proveerse 
con inspectores del cuerpo, según marca el Decreto de la Inspección de Cataluña 
(Decreto 266/2000). ¿Cuántos cargos de inspector jefe o adjunto están ocupados 
por funcionarios del Cuerpo de Inspectores? ¿Cuántos cargos de coordinación están 
ocupados por funcionarios del Cuerpo de Inspectores?

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
persones afectades per una sentència del Jutjat Contenciós 
Administratiu número 11 de Barcelona sobre el darrer concurs de 
mèrits de la inspecció d’educació
314-07326/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 43289 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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: 
– ¿Cuántas personas se hallan afectadas por sentencia del Juzgado Contencio-

so-Administrativo 11 de Barcelona (procedimiento abreviado núm.336/2015-C) que 
afecta el último concurso de méritos de la inspección y que indica que ha habido 
fraude de ley por no convocar oposiciones? Indicar cuántas de las personas afecta-
das están ejerciendo como inspectores en comisión de servicios.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’interposar un recurs contra la sentència del Jutjat Contenciós 
Administratiu número 11 de Barcelona sobre el darrer concurs de 
mèrits de la inspecció d’educació
314-07327/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 43290 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 presentar recurso contra la sentencia del Juzga-

do Contencioso-Administrativo 11 de Barcelona (procedimiento abreviado núm. 
336/2015-C) que afecta el último concurso de méritos de la inspección y que indica 
que ha habido fraude de ley por no convocar oposiciones?

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de 
convocar oposicions per al Cos d’Inspecció d’Educació
314-07328/11

FORMULACIÓ: MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC

Reg. 43291 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

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 convocar oposiciones al Cuerpo de Inspectores? En 

caso afirmativo, ¿Para cuándo se prevé la convocatoria de oposiciones y cuántas pla-
zas saldrán a concurso?

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2016 
María José García Cuevas, diputada GP PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
destinat a les cases d’infants
314-07329/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 43299 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin pressupost destina la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies al 

finançament de les Cases d’Infants?

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2016 
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cases 
d’infants
314-07330/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 43300 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes Cases d’Infants existeixen a Catalunya?

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2016 
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió feta en 
les cases d’infants els darrers cinc anys
314-07331/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 43301 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina ha estat la inversió en Cases d’Infants per part de la Conselleria en els 

darrers cinc anys?

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2016 
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants 
acollits en les cases d’infants
314-07332/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 43302 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quants infants es troben acollits a les Cases d’Infants a Catalunya, centre per 

centre?

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2016 
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
per a infants que hi ha a les cases d’infants
314-07333/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 43303 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quantes places per a infants existeixen a les Cases d’Infants a Catalunya, cen-

tre per centre?

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2016 
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
destinat a la Fundació Acció Social i Infància
314-07334/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 43304 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
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– Quin pressupost destina el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a 
la Fundació Acció Social i Infància?

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2016 
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’efectivitat de les 
cases d’infants
314-07335/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 43305 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la valoració que fa el Departament de Treball, Afers Socials i Famí-

lies sobre l’efectivitat de les Cases d’Infants?

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2016 
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de 
reduir el pressupost destinat a les cases d’infants
314-07336/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 43306 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlament
Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Contempla la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies reduir el pressu-

post actual destinat a Cases d’Infants? Si és així, en quin import?

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2016 
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment 
de comunicació i intercomunicació entre els departaments de la 
Generalitat per a afrontar casos d’urgència
314-07337/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 43441 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Jean Castel Sucarrat, 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: 
– ¿Cuál es el procedimiento establecido de comunicación e intercomunicación 

entre Departamentos de la Generalitat para obtener una gestión rápida, ágil y eficaz 
frente a diferentes problemas que dependen de una intercomunicación frente a las 
urgencias?

Palacio del Parlamento, 24 de noviembre de 2016 
Jean Castel Sucarrat, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els tràmits de 
comunicació i intercomunicació entre els departaments de la 
Generalitat i els temps de gestió i reacció davant les necessitats
314-07338/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 43442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Jean Castel Sucarrat, 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: 
– En los procedimientos de comunicación e intercomunicación entre Departa-

mentos de la Generalitat, ¿cuáles son los trámites entre departamentos y los tiempos 
de gestión y reacción frente a las necesidades?

Palacio del Parlamento, 24 de noviembre de 2016 
Jean Castel Sucarrat, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració 
demanada per la Direcció General de la Policia al Centre de 
Seguretat de la Informació de Catalunya amb relació als atacs al 
Sindicat de Mossos d’Esquadra del 27 d’octubre de 2016
314-07339/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 43443 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Jean Castel Sucarrat, 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: 
– ¿Se ha solicitado desde la Dirección General de la Policía de la Generalitat la 

colaboración del Cesicat en el caso de los ataques al Sindicat de Mossos d’Esquadra 
acaecidos el pasado 27 de octubre de 2016?

– En caso afirmativo, ¿cuándo y de qué manera?
– En caso negativo, ¿por qué no?

Palacio del Parlamento, 24 de noviembre de 2016 
Jean Castel Sucarrat, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració 
demanada per la Direcció General de la Policia al Centre de 
Seguretat de la Informació de Catalunya amb relació als atacs al 
Sindicat de Mossos d’Esquadra del 18 de maig de 2016
314-07340/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 43444 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Jean Castel Sucarrat, 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: 
– ¿Se ha solicitado desde la Dirección General de la Policía de la Generalitat la 

colaboración del Cesicat en el caso de los ataques al Sindicat de Mossos d’Esquadra 
acaecidos el pasado 18 de mayo de 2016?

– En caso afirmativo, ¿cuándo y de qué manera?
– En caso negativo, ¿por qué no?

Palacio del Parlamento, 24 de noviembre de 2016 
Jean Castel Sucarrat, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració 
demanada pel Departament de Delictes Informàtics de la Direcció 
General de la Policia al Centre de Seguretat de la Informació de 
Catalunya amb relació als atacs al Sindicat de Mossos d’Esquadra 
del 27 d’octubre de 2016
314-07341/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 43445 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Jean Castel Sucarrat, 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: 
– ¿Se ha solicitado desde el Departamento de Delitos Informáticos de la Direc-

ción General de la Policía de la Generalitat la colaboración del Cesicat en el caso 
de los ataques al Sindicat de Mossos d’Esquadra acaecidos el pasado 27 de octubre 
de 2016?

– En caso afirmativo, ¿cuándo y de qué manera?
– En caso negativo, ¿por qué no?

Palacio del Parlamento, 24 de noviembre de 2016 
Jean Castel Sucarrat, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració 
demanada pel Departament de Delictes Informàtics de la Direcció 
General de la Policia al Centre de Seguretat de la Informació de 
Catalunya amb relació als atacs al Sindicat de Mossos d’Esquadra 
del 18 de maig de 2016
314-07342/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 43446 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Jean Castel Sucarrat, 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: 
– ¿Se ha solicitado desde el Departamento de Delitos Informáticos la Dirección 

General de la Policía de la Generalitat la colaboración del Cesicat en el caso de los 
ataques al Sindicat de Mossos d’Esquadra acaecidos el pasado 18 de mayo de 2016?

– En caso afirmativo, ¿cuándo y de qué manera?
– En caso negativo, ¿por qué no?

Palacio del Parlamento, 24 de noviembre de 2016 
Jean Castel Sucarrat, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els treballs 
d’investigació iniciats pel Centre de Seguretat de la Informació de 
Catalunya amb relació als atacs al Sindicat de Mossos d’Esquadra 
del 27 d’octubre de 2016
314-07343/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 43447 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Jean Castel Sucarrat, 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: 
– ¿Ha iniciado el Cesicat trabajos de investigación en el caso de los ataques al 

Sindicat de Mossos d’Esquadra acaecidos el pasado 27 de octubre de 2016?
– En caso afirmativo, ¿cuándo y de qué manera?
– En caso negativo, ¿por qué no?

Palacio del Parlamento, 24 de noviembre de 2016 
Jean Castel Sucarrat, diputado GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els treballs 
d’investigació iniciats pel Centre de Seguretat de la Informació de 
Catalunya amb relació als atacs al Sindicat de Mossos d’Esquadra 
del 18 de maig de 2016
314-07344/11

FORMULACIÓ: JEAN CASTEL SUCARRAT, DEL GP C’S

Reg. 43448 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Jean Castel Sucarrat, 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: 
– ¿Ha iniciado el Cesicat trabajos de investigación en el caso de los ataques al 

Sindicat de Mossos d’Esquadra acaecidos el pasado 18 de mayo de 2016?
– En caso afirmativo, ¿cuándo y de qué manera?
– En caso negativo, ¿por qué no?

Palacio del Parlamento, 24 de noviembre de 2016 
Jean Castel Sucarrat, diputado GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures 
previstes per a garantir l’adopció i el compliment de protocols contra 
els abusos en centres de menors dependents del Govern o sota la 
seva supervisió
314-07345/11

FORMULACIÓ: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S

Reg. 43449 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Teniendo en cuenta casos de presuntos abusos a menores como el del colegio 

Maristas de Sants, ¿cómo tiene previsto asegurar la adopción e implementación de 
protocolos antiabuso en centros de menores de la Generalitat o que estén bajo su 
supervisión?

Palacio del Parlamento, 25 de noviembre de 2016 
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
garantir la independència de les persones encarregades dels casos 
de presumptes abusos a menors en centres dependents del Govern o 
sota la seva supervisió
314-07346/11

FORMULACIÓ: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S

Reg. 43450 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Teniendo en cuenta casos de presuntos abusos a menores como el del colegio 

Maristas de Sants, ¿cómo está lidiando el Govern de la Generalitat con la necesaria 
independencia de las personas encargadas de lidiar con casos relativos a presuntos 
abusos a menores en centros de de la Generaliat o que estén bajo su supervisión?

Palacio del Parlamento, 25 de noviembre de 2016 
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a 
garantir la idoneïtat i l’honorabilitat de les persones encarregades 
dels casos de presumptes abusos a menors en centres dependents 
del Govern o sota la seva supervisió
314-07347/11

FORMULACIÓ: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP C’S

Reg. 43451 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

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

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamentario: 
– Teniendo en cuenta casos de presuntos abusos a menores como el del colegio 

Maristas, ¿cómo está asegurando la idoneidad y la honorabilidad de las personas 
encargadas de lidiar con posibles casos de abusos de menores que estén centros de 
menores Generalitat o que estén bajo su supervisión?

Palacio del Parlamento, 25 de noviembre de 2016 
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP C’s
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4. Informació

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Sol·licitud de reconsideració d’un acord de la Mesa

PRESENTACIÓ: GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS

Reg. 43120

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputa-

do del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 
38 del Reglamento del Parlamento, solicita la reconsideración del acuerdo adoptado 
por la Mesa el día 22 de noviembre de 2016 de modificar la comisión tramitadora 
de las siguientes preguntas orales al Govern cuyo número de tramitación se detalla 
a continuación: 

311-00415/11, 311-00416/11, 311-00417/11, 311-00418/11, 311-00419/11, 311-
00420/11, 311-00421/11

(en adelante, las «Preguntas»)

Fundamentos jurídicos
Primero. Que las Preguntas fueron presentadas el día 25.10.2016, admitidas a 

trámite por la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
el día 8.11.2016 y publicadas el día 11.11.2016.

Segundo. Que la Mesa del Parlament admitió a trámite una solicitud de modifi-
cación de la comisión tramitadora de las Preguntas formulada por el grupo parla-
mentario Junts pel Sí y acordó, en su reunión de 22.11.2016, atender dicha solicitud, 
modificando la comisión tramitado inicialmente acordada.

Tercero. Que dichos acuerdos de la Mesa fueron adoptados sin conocimiento ni 
trámite de audiencia al diputado que formuló las Preguntas o su grupo parlamenta-
rio a efectos de realizar las correspondientes alegaciones.

Cuarto. Que cualquier modificación de la comisión tramitadora de una iniciativa 
parlamentaria tiene efectos sobre los derechos del diputado o grupo que la formula. 
En este sentido, no cabe olvidar que tal modificación, incluso en el caso de haber 
sido realizada de buena fe y con causa justificada, implicará un retraso en la sustan-
ciación de la misma.

Quinta. Que en las preguntas a responder de manera oral por el Govern cuesta 
imaginar la posible afectación de los derechos un diputado o grupo parlamentario 
diferente al formulante que justifique una solicitud de cambio de comisión tramita-
dora realizada de buena fe y con motivos suficientes.

Sexta. Que, en todo caso y en atención a su ámbito objetivo de competencias, 
correspondería a la Mesa de la Comisión correspondiente que considerase injustifi-
cada la atribución o no atribución de una determinada iniciativa la solicitud de los 
cambios correspondientes.

Por todo lo expuesto,

Solicita
Que la Mesa reconsidere su decisión de modificar la Comisión tramitadora de 

las Preguntas.

Palacio del Parlamento, 24 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Francisco Javier Domínguez Serrano, dipu-

tado, GP C’s
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què l’empresa concessionària del servei va saber que l’aigua de la Bisbal d’Empordà i de Forallac no era apta per a beure ni per a cuinar
	314-06120/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data en què l’empresa concessionària del servei va comunicar als ajuntaments de la Bisbal d’Empordà i de Forallac que l’aigua no era apta per a beure ni per a cuinar
	314-06121/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a garantir el subministrament d’aigua potable arran de la contaminació de l’aigua de la Bisbal d’Empordà i de Forallac
	314-06125/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del Departament de Salut i l’Agència de Salut Pública de Catalunya per a garantir el subministrament d’aigua potable arran de la contaminació de l’aigua de la Bisbal d’Empordà i de Forallac
	314-06126/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inspecció de les explotacions agrícoles properes als pous de captació d’aigua de beure de la Bisbal d’Empordà i de Forallac contaminats
	314-06127/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació als agricultors de les explotacions agrícoles properes als pous de captació d’aigua de beure de la Bisbal d’Empordà i de Forallac contaminats sobre l’ús de productes fitosanitaris
	314-06128/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la inserció de l’ós Goiat als Pirineus
	314-06138/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe que avalua els riscos i els beneficis de la inserció de l’ós Goiat als Pirineus
	314-06139/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe de la conveniència de la inserció de l’ós Goiat als Pirineus
	314-06140/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la renovació de la concessió per a l’explotació del port esportiu de la Marina de Port d’Aro
	314-06145/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compte de pèrdues i guanys de l’aeroport de Lleida-Alguaire
	314-06183/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a funcionaris de presons al Centre Penitenciari Brians 1 del 2010 ençà
	314-06397/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a funcionaris de presons al Centre Penitenciari Brians 2 del 2010 ençà
	314-06398/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a funcionaris de presons al Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona del 2010 ençà
	314-06399/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a funcionaris de presons al Centre Penitenciari de Dones de Barcelona del 2010 ençà
	314-06400/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a funcionaris de presons al Centre Penitenciari de Joves del 2010 ençà
	314-06401/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a funcionaris de presons al Centre Penitenciari Obert 1 de Barcelona del 2010 ençà
	314-06402/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a funcionaris de presons al Centre Penitenciari Obert 2 de Barcelona del 2010 ençà
	314-06403/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a funcionaris de presons al Centre Penitenciari Obert de Girona del 2010 ençà
	314-06404/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a funcionaris de presons al Centre Penitenciari Obert de Lleida del 2010 ençà
	314-06405/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a funcionaris de presons al Centre Penitenciari Obert de Tarragona del 2010 ençà
	314-06406/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a funcionaris de presons al Centre Penitenciari Lledoners del 2010 ençà
	314-06407/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a funcionaris de presons al Centre Penitenciari Mas d’Enric del 2010 ençà
	314-06408/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a funcionaris de presons al Centre Penitenciari Ponent del 2010 ençà
	314-06409/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a funcionaris de presons al Centre Penitenciari Puig de les Basses del 2010 ençà
	314-06410/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a funcionaris de presons al Centre Penitenciari Quatre Camins del 2010 ençà
	314-06411/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les agressions a funcionaris de presons al Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa del 2010 ençà
	314-06412/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos tractats amb metadona en data del 31 de desembre de 2010
	314-06542/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos, en data del 31 de desembre de 2010, que havien arribat amb un tractament per a una addicció i als quals es va canviar el tractament
	314-06543/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos tractats amb metadona en data del 31 de desembre de 2011
	314-06544/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos, en data del 31 de desembre de 2011, que havien arribat amb un tractament per a una addicció i als quals es va canviar el tractament
	314-06545/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos tractats amb metadona en data del 31 de desembre de 2012
	314-06546/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos, en data del 31 de desembre de 2012, que havien arribat amb un tractament per a una addicció i als quals es va canviar el tractament
	314-06547/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos tractats amb metadona en data del 31 de desembre de 2013
	314-06548/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos, en data del 31 de desembre de 2013, que havien arribat amb un tractament per a una addicció i als quals es va canviar el tractament
	314-06549/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos tractats amb metadona en data del 31 de desembre de 2014
	314-06550/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos, en data del 31 de desembre de 2014, que havien arribat amb un tractament per a una addicció i als quals es va canviar el tractament
	314-06551/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos tractats amb metadona en data del 31 de desembre de 2015
	314-06552/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de presos, en data del 31 de desembre de 2015, que havien arribat amb un tractament per a una addicció i als quals es va canviar el tractament
	314-06553/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els partits judicials on s’ha implantat la nova oficina judicial
	314-06581/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’implantació de l’oficina judicial als nous partits judicials
	314-06582/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació d’una comissió de seguiment de la nova oficina judicial
	314-06583/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la freqüència de reunió i les conclusions de la comissió de seguiment de la nova oficina judicial
	314-06584/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics i materials destinats a la implantació de l’oficina judicial el 2014
	314-06585/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics i materials destinats a la implantació de l’oficina judicial el 2015
	314-06586/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics i materials destinats a la implantació de l’oficina judicial el 2016
	314-06587/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment del nombre de llocs de treball una vegada finalitzi la implantació de l’oficina judicial
	314-06588/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la digitalització dels expedients als partits judicials on s’està implantant l’oficina judicial
	314-06589/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació del programa e-Justícia
	314-06590/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’implantació del programa e-Justícia
	314-06591/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos econòmics i materials destinats a la implantació del programa e-Justícia
	314-06592/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions de la posada en marxa del programa e-Justícia
	314-06593/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera instància de Barcelona el 2013
	314-06594/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera instància de Barcelona el 2014
	314-06595/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera instància de Barcelona el 2015
	314-06596/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera instància de Barcelona el 2016
	314-06597/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera instància de Badalona el 2015
	314-06598/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera instància de Badalona el 2016
	314-06599/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera instància de Granollers el 2015
	314-06600/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera instància de Granollers el 2016
	314-06601/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera instància de l’Hospitalet de Llobregat el 2015
	314-06602/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera instància de l’Hospitalet de Llobregat el 2016
	314-06603/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera instància de Mataró el 2015
	314-06604/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera instància de Mataró el 2016
	314-06605/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera instància de Sabadell el 2015
	314-06606/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera instància de Sabadell el 2016
	314-06607/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera instància de Terrassa el 2015
	314-06608/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera instància de Terrassa el 2016
	314-06609/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats socials de Granollers el 2015
	314-06610/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats socials de Granollers el 2016
	314-06611/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats socials de Mataró el 2015
	314-06612/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats socials de Mataró el 2016
	314-06613/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de socials Sabadell el 2015
	314-06614/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats socials de Sabadell el 2016
	314-06615/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats socials de Terrassa el 2015
	314-06616/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de socials Terrassa el 2016
	314-06617/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de primera instància números 1 i 3 de Girona
	314-06618/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de la Seu d’Urgell el 2015
	314-06619/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de la Seu d’Urgell el 2016
	314-06620/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les incidències relatives al programa e-Justícia enregistrades al centre d’atenció a l’usuari dels jutjats de Balaguer
	314-06621/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’anunci d’Unió de Pagesos d’estudiar la interposició d’una denúncia davant la Unió Europea en considerar que l’empresa adjudicatària ASG paga per sobre del preu de mercat l’arrendament de les finques situad
	314-06773/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes signats per mitjà de l’empresa adjudicatària ASG per a arrendar finques situades en zones d’especial protecció per als ocells al canal Segarra-Garrigues
	314-06774/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de cada contracte signat per mitjà de l’empresa adjudicatària ASG per a arrendar finques situades en zones d’especial protecció per als ocells al canal Segarra-Garrigues
	314-06775/11
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les acadèmies inscrites al Registre d’Acadèmies i el nombre d’acadèmies que van presentar sol·licituds per a obtenir subvencions
	314-06792/11
	Resposta del Govern


	1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	1.27.15. Preguntes per escrit
	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el pagament d’indemnitzacions a directius de la Corporació durant el període 2011-2016
	325-00021/11
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el nombre de personal contractat a la Corporació durant el període 2011-2016
	325-00022/11
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre la gestió del públic que ha assistit als programes de Televisió de Catalunya durant el període 2011-2016 i el cost qu
	325-00025/11
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el cost de les despeses protocol·làries de la Corporació durant el període 2011-2016
	325-00026/11
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’import que ha destinat Televisió de Catalunya als drets esportius durant el període 2011-2016
	325-00027/11
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’import que ha destinat Televisió de Catalunya al patrocini, la gestió de drets i l’obtenció d’imatges d’esdevenimen
	325-00028/11
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’ús de targetes de crèdit de lliure disposició entre els directius de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio
	325-00029/11
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’ús de targetes de crèdit de lliure disposició entre els membres del Consell de Govern de la Corporació
	325-00030/11
	Resposta del president del Consell de Govern

	Pregunta a la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre l’import destinat a la subscripció i compra de diaris i revistes durant el període 2011-2016
	325-00031/11
	Resposta del president del Consell de Govern



	3. Tramitacions en curs
	3.25. Preguntes al Govern
	3.25.05. Preguntes orals en el Ple
	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la previsió d’incloure les demandes de la comunitat educativa en els pressupostos de la Generalitat per al 2017
	310-00137/11
	Anunci: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la pobresa energètica
	310-00138/11
	Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els autònoms
	310-00139/11
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’acció exterior
	310-00140/11
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Cos d’Inspectors d’Ensenyament
	310-00141/11
	Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els danys causats per la fauna salvatge
	310-00142/11
	Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els resultats de la darrera conferència sectorial d’ensenyament
	310-00143/11
	Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les novetats de l’aplicació mòbil per a víctimes de la violència masclista
	310-00144/11
	Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els pressupostos de la Generalitat amb relació a la salut laboral
	310-00145/11
	Anunci: Marc Vidal i Pou, del GP CSP

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00092/11
	Anunci: Inés Arrimadas García, del GP C’s

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social
	317-00093/11
	Anunci: Mireia Boya e Busquet, del GP CUP-CC

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00094/11
	Anunci: Xavier García Albiol, del GP PPC

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00095/11
	Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	317-00096/11
	Anunci: Jordi Turull i Negre, del GP JS

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	317-00097/11
	Anunci: Josep Lluís Franco Rabell, del GP CSP


	3.25.10. Preguntes orals en comissió
	Preguntes al Govern a respondre oralment en comissió sobre diverses qüestions relatives als bous salvatges de l’illa dels Bous
	311-00415/11, 311-00416/11, 311-00417/11, 311-00418/11, 311-00419/11, 311-00420/11, 311-00421/11
	Canvi de Comissió tramitadora

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data i els centres de salut en què es posaran en funcionament les unitats d’expertesa en síndromes de sensibilització central
	311-00495/11
	Anunci: Albano Dante Fachin Pozzi, juntament amb una altra diputada del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
	311-00496/11
	Anunci: Albano Dante Fachin Pozzi, juntament amb una altra diputada del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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
	311-00497/11
	Anunci: Albano Dante Fachin Pozzi, juntament amb una altra diputada del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els metges que coordinaran les unitats d’expertesa en síndromes de sensibilització central
	311-00498/11
	Anunci: Albano Dante Fachin Pozzi, juntament amb una altra diputada del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els programes de formació en síndromes de sensibilització central per als professionals de la salut
	311-00499/11
	Anunci: Albano Dante Fachin Pozzi, juntament amb una altra diputada del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la resposta que es dóna a les persones amb síndromes de sensibilització central que viuen en zones que no tenen unitats d’expertesa
	311-00500/11
	Anunci: Albano Dante Fachin Pozzi, juntament amb una altra diputada del GP CSP

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de visites mèdiques virtuals
	311-00512/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de visites mèdiques virtuals que s’han fet a cada província i a cada àrea bàsica de salut del 2012 ençà
	311-00513/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els tipus de visites mèdiques virtuals
	311-00514/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de visites mèdiques virtuals que acaben amb una visita a l’especialista
	311-00515/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sol·licituds de visites a l’especialista que es deneguen amb una visita virtual
	311-00516/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la petició d’anàlisis descriptives dels motius de derivació i de rebuig de visites mèdiques
	311-00517/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les queixes de pacients amb relació a les visites virtuals
	311-00518/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si el sou del gestor de comunitats del president de la Generalitat es paga amb diners públics
	311-00526/11
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el sou anual del gestor de comunitats del president de la Generalitat
	311-00527/11
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals el compte de Twitter del president de la Generalitat té persones blocades que mai no se li han dirigit
	311-00528/11
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals les persones blocades en el compte de Twitter del president de la Generalitat també ho estan en el compte del seu gestor de comunitats
	311-00529/11
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència d’una llista ideològica de ciutadans per a blocar-los en el compte de Twitter del president de la Generalitat
	311-00530/11
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet que molts ciutadans no puguin accedir al compte de Twitter del president de la Generalitat perquè hi estan blocats
	311-00531/11
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el fet que molts ciutadans no puguin accedir al compte de Twitter del president de la Generalitat perquè hi estan blocats
	311-00532/11
	Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’infermers destinats al programa «Salut i escola»
	311-00533/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’avaluació de l’activitat del programa «Salut i escola»
	311-00534/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’avaluació i el seguiment del programa «Salut i escola»
	311-00535/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost del programa «Salut i escola» el 2016
	311-00536/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les queixes per la manca de visites psiquiàtriques a les presons
	311-00537/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les queixes d’interns per la manca d’atenció sanitària a les presons
	311-00538/11
	Anunci: Jorge Soler González, del GP C’s


	3.25.15. Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els infants i adolescents en situació de desemparament que han arribat a Catalunya
	314-07283/11
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els infants i adolescents en situació de desemparament que s’han traslladat de Catalunya a altres comunitats autònomes
	314-07284/11
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre qui decideix el desplaçament d’un menor desemparat a una altra comunitat autònoma
	314-07285/11
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els infants i adolescents provinents d’Andalusia que han arribat a Catalunya del gener ençà
	314-07286/11
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals altres comunitats autònomes traslladen menors desemparats a Catalunya
	314-07287/11
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació entre les direccions generals d’atenció a la infància i l’adolescència de Catalunya i Andalusia pel que fa als menors desemparats
	314-07288/11
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la coordinació amb altres comunitats autònomes pel que fa als menors desemparats
	314-07289/11
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre qui paga el trasllat dels infants i adolescents en situació de desemparament provinents d’altres comunitats autònomes
	314-07290/11
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants i adolescents que inhalen cola a Barcelona
	314-07291/11
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants i adolescents que inhalen cola a Barcelona i que estan sota la tutela de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
	314-07292/11
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’educadors socials que treballen amb els infants i adolescents que inhalen cola a Barcelona
	314-07293/11
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants i adolescents que han deixat d’inhalar cola gràcies a les mesures adoptades el 2016
	314-07294/11
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a adjudicar un centre residencial d’acció educativa als menors
	314-07295/11
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nou conveni de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques
	314-07296/11
	Formulació: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nou model per a assignar recursos a l’atenció primària
	314-07297/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fórmula de càlcul per a assignar recursos a l’atenció primària
	314-07298/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els indicadors que s’han deixat fora de la fórmula de càlcul per a assignar recursos a l’atenció primària
	314-07299/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’atenció primària que han quedat pitjor en la classificació per a l’assignació de recursos
	314-07300/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’atenció primària que rebran més recursos
	314-07301/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’atenció primària que no surten com a deficitaris i podrien haver estat inclosos en l’assignació de recursos
	314-07302/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el repartiment de 5 milions d’euros anuals als centres d’atenció primària
	314-07303/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fórmula per a repartir els diners als centres d’atenció primària
	314-07304/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la forma d’ajustar el repartiment dels diners als centres d’atenció primària segons les necessitats de les consultes
	314-07305/11
	Formulació: Jorge Soler González, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions per a resoldre la manca de conserge al Centre de Formació d’Adults de Girona
	314-07306/11
	Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini per a cobrir la plaça de conserge al Centre de Formació d’Adults de Girona
	314-07307/11
	Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures provisionals preses mentre no s’incorpori el conserge al Centre de Formació d’Adults de Girona
	314-07308/11
	Formulació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la fixació de l’activitat i la contraprestació econòmica del sector concertat de la salut per al 2016
	314-07309/11
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament dels imports que es deuen al sector concertat de la salut
	314-07310/11
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pendent de pagament amb el sector concertat de la salut en data del 31 d’octubre de 2016
	314-07311/11
	Formulació: Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes d’educació viària infantil que es van promoure el 2015
	314-07312/11
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes d’educació viària infantil que s’han promogut el 2016
	314-07313/11
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió en l’àmbit de la seguretat viària el 2015
	314-07314/11
	Formulació: María Francisca Valle Fuentes, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els peatges a l’ombra de les autopistes i les carreteres catalanes
	314-07315/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els equipaments de la Generalitat a Barcelona que estan exempts de la llicència d’activitat
	314-07316/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres dels nous centres penitenciaris de la Zona Franca, de Barcelona
	314-07317/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dependències de l’Escola Industrial de Barcelona que quedaran lliures després del trasllat al Campus Diagonal-Besòs
	314-07318/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els diners que la Generalitat preveu destinar a l’habitatge el 2016
	314-07319/11
	Formulació: Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspectors d’educació en actiu el curs 2016-2017
	314-07320/11
	Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les places d’inspector d’educació del Departament d’Ensenyament
	314-07321/11
	Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspectors del Cos d’Inspecció d’Educació que hi ha el curs 2016-2017
	314-07322/11
	Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspectors d’educació que s’han de jubilar el curs 2016-2017
	314-07323/11
	Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspectors d’educació que tenen entre seixanta i seixanta-cinc anys el curs 2016-2017
	314-07324/11
	Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els càrrecs d’inspector en cap o inspector adjunt i de coordinació d’educació
	314-07325/11
	Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones afectades per una sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona sobre el darrer concurs de mèrits de la inspecció d’educació
	314-07326/11
	Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’interposar un recurs contra la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona sobre el darrer concurs de mèrits de la inspecció d’educació
	314-07327/11
	Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de convocar oposicions per al Cos d’Inspecció d’Educació
	314-07328/11
	Formulació: María José García Cuevas, del GP PPC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a les cases d’infants
	314-07329/11
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de cases d’infants
	314-07330/11
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió feta en les cases d’infants els darrers cinc anys
	314-07331/11
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants acollits en les cases d’infants
	314-07332/11
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places per a infants que hi ha a les cases d’infants
	314-07333/11
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a la Fundació Acció Social i Infància
	314-07334/11
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’efectivitat de les cases d’infants
	314-07335/11
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat de reduir el pressupost destinat a les cases d’infants
	314-07336/11
	Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el procediment de comunicació i intercomunicació entre els departaments de la Generalitat per a afrontar casos d’urgència
	314-07337/11
	Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els tràmits de comunicació i intercomunicació entre els departaments de la Generalitat i els temps de gestió i reacció davant les necessitats
	314-07338/11
	Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració demanada per la Direcció General de la Policia al Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya amb relació als atacs al Sindicat de Mossos d’Esquadra del 27 d’octubre de 2016
	314-07339/11
	Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració demanada per la Direcció General de la Policia al Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya amb relació als atacs al Sindicat de Mossos d’Esquadra del 18 de maig de 2016
	314-07340/11
	Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració demanada pel Departament de Delictes Informàtics de la Direcció General de la Policia al Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya amb relació als atacs al Sindicat de Mossos d’Esqua
	314-07341/11
	Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració demanada pel Departament de Delictes Informàtics de la Direcció General de la Policia al Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya amb relació als atacs al Sindicat de Mossos d’Esqua
	314-07342/11
	Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els treballs d’investigació iniciats pel Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya amb relació als atacs al Sindicat de Mossos d’Esquadra del 27 d’octubre de 2016
	314-07343/11
	Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els treballs d’investigació iniciats pel Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya amb relació als atacs al Sindicat de Mossos d’Esquadra del 18 de maig de 2016
	314-07344/11
	Formulació: Jean Castel Sucarrat, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a garantir l’adopció i el compliment de protocols contra els abusos en centres de menors dependents del Govern o sota la seva supervisió
	314-07345/11
	Formulació: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a garantir la independència de les persones encarregades dels casos de presumptes abusos a menors en centres dependents del Govern o sota la seva supervisió
	314-07346/11
	Formulació: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a garantir la idoneïtat i l’honorabilitat de les persones encarregades dels casos de presumptes abusos a menors en centres dependents del Govern o sota la seva supervisió
	314-07347/11
	Formulació: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s
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