
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el finançament de les es-
coles bressol
310-00191/11
Substanciació 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la garantia juvenil
310-00192/11
Substanciació 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el nomenament del nou 
director de TV3
310-00193/11
Substanciació 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pagament de les vedes 
als pescadors
310-00194/11
Substanciació 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les novetats de la T-Mobilitat
310-00195/11
Substanciació 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els principals reptes de 
l’estratègia 2017-2019 del Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental 
i addiccions
310-00196/11
Substanciació 12

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’evolució de la indústria 
en els primers mesos del 2017
310-00197/11
Substanciació 12

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les pràctiques corruptes 
en la contractació pública
310-00198/11
Substanciació 12

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la transparència en la 
seva actuació
310-00199/11
Substanciació 12

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la qua-
lificació dels pressupostos de la Generalitat per al 2017 i sobre la priorització de les 
partides per al referèndum
317-00128/11
Substanciació 12
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la vo-
luntat de diàleg per a la negociació d’un acord per a un referèndum pactat expressa-
da pel Govern i sobre els progressos amb relació a la resta de punts del document 
lliurat al president del Govern de l’Estat
317-00129/11
Substanciació 13

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la seva 
posició amb relació al model de gestió del servei de subministrament de l’aigua
317-00130/11
Substanciació 13

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la sol-
licitud de fer una conferència al Senat
317-00131/11
Substanciació 13

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre l’apro-
vació de les esmenes al Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 
2017 relatives al finançament de les escoles bressol
317-00132/11
Substanciació 13

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la vo-
luntat de diàleg del Govern i les seves expectatives amb relació a l’actitud del Go-
vern de l’Estat
317-00133/11
Substanciació 13

1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els procediments de 
contractació seguits en dos contractes d’obres subscrits per l’Hospital Comarcal 
del Baix Llobregat amb l’empresa Sanitat Integral del Baix Llobregat
311-00125/11
Substanciació 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’omissió de sanció per 
incompliment de contracte als arquitectes responsables de les obres adjudicades  
per l’Hospital Comarcal del Baix Llobregat a l’empresa Sanitat Integral del Baix 
Llobregat
311-00126/11
Substanciació 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pagament a Sanibaix 
d’interessos no deguts amb relació a dos contractes d’obres subscrits per l’Hospi-
tal Comarcal del Baix Llobregat amb l’empresa Sanitat Integral del Baix Llobregat
311-00127/11
Substanciació 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’increment del preu 
del contracte inicial subscrit amb Sanibaix amb relació a les obres adjudicades per 
l’Hospital Comarcal del Baix Llobregat a l’empresa Sanitat Integral del Baix Llobregat
311-00128/11
Substanciació 14

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació de la T-Mobilitat i la 
previsió d’entrada en servei
314-07434/11
Resposta del Govern 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el canvi del contracte adjudicat el 
2014 per a implantar la T-Mobilitat després de l’anunci del retard en l’entrada en servei
314-07435/11
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis en els terminis legals 
per a augmentar el control del sistema públic-privat mitjançant l’Autoritat del Trans-
port Metropolità
314-07436/11
Resposta del Govern 16
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels contractes formalit-
zats per a implantar la T-Mobilitat
314-07437/11
Resposta del Govern 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions atorgades per a 
pal·liar els problemes derivats de la pobresa energètica amb càrrec als pressupos-
tos del 2015
314-07439/11
Resposta del Govern 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les factures pagades a empreses 
subministradores de llum, gas i aigua per a pal·liar els problemes derivats de la po-
bresa energètica amb càrrec als pressupostos del 2015
314-07440/11
Resposta del Govern 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el capteniment del Govern amb 
relació a l’informe «World Energy Outlook (WEO) 2016» de l’Agència Internacional 
de l’Energia
314-07461/11
Resposta del Govern 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pagat pel Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a publicacions el 2016
314-07538/11
Resposta del Govern 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pagat pel Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a publicacions el 2015
314-07539/11
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pagat pel Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a publicacions el 2014
314-07540/11
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pagat pel Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a publicacions el 2013
314-07541/11
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pagat pel Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a publicacions el 2012
314-07542/11
Resposta del Govern 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pagat pel Departament de 
Territori i Sostenibilitat per a publicacions el 2016
314-07543/11
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pagat pel Departament de 
Territori i Sostenibilitat per a publicacions el 2015
314-07544/11
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pagat pel Departament de 
Territori i Sostenibilitat per a publicacions el 2014
314-07545/11
Resposta del Govern 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pagat pel Departament de 
Territori i Sostenibilitat per a publicacions el 2013
314-07546/11
Resposta del Govern 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals el Departa-
ment d’Interior va autoritzar els Mossos d’Esquadra a fer unes investigacions el 28 
de gener de 2017 a Madrid i sobre les mesures de coordinació i col·laboració que 
pensa adoptar el Departament amb altres cossos de seguretat de l’Estat
314-07814/11
Resposta del Govern 24
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la certesa que l’agent del Cos de 
Mossos d’Esquadra detingut a Madrid el 28 de gener de 2017 actués per ordre del 
Departament d’Interior
314-07815/11
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els caps regionals de Tarragona 
i de les Terres de l’Ebre del Cos d’Agents Rurals tenen una sobrecàrrega de feina
314-07839/11
Resposta del Govern 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els caps d’àrea del Cos d’Agents 
Rurals que gestionen les comarques del Baix Camp, el Priorat, la Ribera d’Ebre i 
el Baix Ebre
314-07840/11
Resposta del Govern 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a resoldre la 
manca de places al Cos d’Agents Rurals
314-07841/11
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri per a retornar responsa-
bilitats d’unes places de gestió del Cos d’Agents Rurals
314-07842/11
Resposta del Govern 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals hi ha agents 
rurals que ocupen càrrecs de comandament sense tenir la titulació exigida
314-07843/11
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalitat de la informació que ar-
replegava l’agent dels Mossos d’Esquadra interceptat pel Grup d’Intervenció de la 
Policia Nacional en la manifestació del 28 de gener de 2017 a Madrid
314-07845/11
Resposta del Govern 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents dels Mossos 
d’Esquadra que fan tasques de recopilació d’informació fora de Catalunya
314-07846/11
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus d’investigació i la finalitat 
de les tasques de recopilació d’informació que fan els agents dels Mossos d’Es-
quadra fora de Catalunya
314-07847/11
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de les intercomuni-
cacions amb el Govern d’Espanya
314-07848/11
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del desplaçament i les dietes 
de l’agent dels Mossos d’Esquadra interceptat pel Grup d’Intervenció de la Policia 
Nacional en la manifestació del 28 de gener de 2017 a Madrid
314-07849/11
Resposta del Govern 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida pressupostària en què 
es computa el cost del desplaçament i les dietes de l’agent dels Mossos d’Esqua-
dra interceptat pel Grup d’Intervenció de la Policia Nacional en la manifestació del 
28 de gener de 2017 a Madrid
314-07850/11
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ordres concretes rebudes per 
l’agent dels Mossos d’Esquadra interceptat pel Grup d’Intervenció de la Policia Na-
cional en la manifestació del 28 de gener de 2017 a Madrid
314-07851/11
Resposta del Govern 30
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del servei prestat pels Bom-
bers de la Generalitat a l’aeroport de Lleida-Alguaire el 2013
314-07855/11
Resposta del Govern 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del servei prestat pels Bom-
bers de la Generalitat a l’aeroport de Lleida-Alguaire el 2013
314-07856/11
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals alguns agents 
del Cos d’Agents Rurals afectats per una sentència judicial sobre un concurs de 
comandaments no han retornat a llur plaça de destinació
314-07884/11
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Govern de Mali s’ha posat en 
contacte amb la Generalitat amb relació a la presència d’un representant d’Azawad 
en la conferència del president en el Parlament Europeu del 24 de gener de 2017
314-07984/11
Resposta del Govern 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Ministeri d’Afers Exteriors 
d’Espanya s’ha posat en contacte amb la Generalitat amb relació a la presència 
d’un representant d’Azawad en la conferència del president en el Parlament Euro-
peu del 24 de gener de 2017
314-07985/11
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’equips d’assessora-
ment tècnic en l’àmbit de família i l’emplaçament
314-08019/11
Resposta del Govern 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors que com-
ponen els equips d’assessorament tècnic en l’àmbit de família
314-08020/11
Resposta del Govern 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals que hi 
ha entre els treballadors dels equips d’assessorament tècnic en l’àmbit de família
314-08021/11
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la qualificació dels professionals 
que hi ha en els equips d’assessorament tècnic en l’àmbit de família
314-08022/11
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estructura i l’organització funcio-
nal dels equips d’assessorament tècnic en l’àmbit de família
314-08023/11
Resposta del Govern 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de la Residèn-
cia Assistida per a Gent Gran Barceloneta - Bertran Oriola, de Barcelona
314-08162/11
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de residents de la Resi-
dència Assistida per a Gent Gran Barceloneta - Bertran Oriola, de Barcelona
314-08163/11
Resposta del Govern 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professionals de la 
Residència Assistida per a Gent Gran Barceloneta - Bertran Oriola, de Barcelona
314-08164/11
Resposta del Govern 36
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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 el finançament de les es-
coles bressol
310-00191/11
Anunci: Mireia Boya e Busquet, juntament amb un altre diputat del GP CUP-CC 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la garantia juvenil
310-00192/11
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el nomenament del nou 
director de TV3
310-00193/11
Anunci: Alejandro Fernández Álvarez, del GP PPC 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pagament de les vedes 
als pescadors
310-00194/11
Anunci: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les novetats de la T-Mobilitat
310-00195/11
Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els principals reptes de 
l’estratègia 2017-2019 del Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental 
i addiccions
310-00196/11
Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’evolució de la indústria 
en els primers mesos del 2017
310-00197/11
Anunci: Marta Rovira i Vergés, del GP JS 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les pràctiques corruptes 
en la contractació pública
310-00198/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la transparència en la 
seva actuació
310-00199/11
Anunci: Carlos Carrizosa Torres, del GP Cs 40

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00128/11
Anunci: Inés Arrimadas García, del GP Cs 40

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00129/11
Anunci: Eva Granados Galiano, del GP SOC 41

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política i social
317-00130/11
Anunci: Mireia Boya e Busquet, del GP CUP-CC 41

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00131/11
Anunci: Xavier García Albiol, del GP PPC 41

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la si-
tuació política
317-00132/11
Anunci: Josep Lluís Franco Rabell, del GP CSP 42
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els 
darrers esdeveniments polítics
317-00133/11
Anunci: Jordi Turull i Negre, del GP JS 42

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ús dels fons de for-
mació continuada de la seguretat social que va rebre la Generalitat el 2016
311-00697/11
Anunci: Joan García González, del GP Cs 43

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la campanya «Fem futur», de l’As-
semblea Nacional Catalana
314-08327/11
Formulació: Andrea Levy Soler, del GP PPC 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual els armadors i els 
mariners no van cobrar fins al desembre del 2016 els ajuts per les aturades temporals
314-08328/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels quals l’acord de 
compliment de la Resolució 273/XI diu que la Generalitat va haver d’avançar els 
diners per a pagar els ajuts per les aturades temporals de les activitats pesqueres
314-08329/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els imports que es van destinar a 
les demarcacions de Girona, Barcelona, el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre 
per a pagar els armadors i els mariners per les aturades temporals del 2016
314-08330/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que va rebre del Govern 
de l’Estat en concepte de prefinançament anual per a pagar els ajuts de les vedes 
de pesca del 2014 i el 2015
314-08331/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els imports que va destinar al pa-
gament de les aturades temporals de pesca del 2014 i el 2015
314-08332/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació dels diners que el 
Govern de l’Estat li va ingressar en concepte de prefinançament anual per a pagar 
els ajuts de les vedes de pesca del 2014 i el 2015
314-08333/11
Formulació: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús dels fons de formació conti-
nuada de la seguretat social que va rebre la Generalitat el 2016
314-08334/11
Formulació: Joan García González, del GP Cs 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les escoles i els instituts de les 
comarques gironines que estan en barracons
314-08335/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució i el nombre de barra-
cons que hi ha a les escoles i els instituts de les comarques gironines
314-08336/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost previst per a eliminar 
barracons de les escoles i els instituts de les comarques gironines el 2017
314-08337/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC 49



BOPC 365
24 de març de 2017

Taula de contingut 8

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres previstes per a eliminar 
barracons de les escoles i els instituts de les comarques gironines
314-08338/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació o el pla d’actuació 
per a eliminar barracons de les escoles i els instituts de les comarques gironines
314-08339/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, juntament amb un altre diputat del GP SOC 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la redacció de la Proposició de llei 
de la gent gran de Catalunya
314-08340/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els treballs fets amb relació a la 
Proposició de llei de la gent gran de Catalunya
314-08341/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’un procés de partici-
pació amb relació a la Proposició de llei de la gent gran de Catalunya
314-08342/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació de la Proposició de 
llei de la gent gran de Catalunya en el termini establert pel Parlament
314-08343/11
Formulació: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de centres públics d’edu-
cació secundària
314-08344/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres públics d’educació se-
cundària que mantenen el servei de menjador
314-08345/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres públics d’educació se-
cundària amb jornada compactada que tenen servei de menjador
314-08346/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la Resolució 386/
XI, sobre la revisió de la concessió d’ajuts per als menjadors escolars
314-08347/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de l’obertura del 
servei de menjador als centres públics d’educació secundària que tenen jornada 
compactada
314-08348/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes escolaritzats 
fora del municipi que fan servir el servei de menjador en centres públics d’educació 
secundària amb jornada compactada
314-08349/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes escolaritzats 
fora del municipi que fan servir el servei de menjador en centres concertats d’edu-
cació secundària
314-08350/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes escolaritzats 
en centres concertats d’educació secundària fora de llur municipi que tenen una 
beca de menjador
314-08351/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 55
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’introduir el criteri de la 
renda per a concedir les beques de menjador als alumnes escolaritzats en centres 
concertats d’educació secundària fora de llur municipi per manca d’oferta pública
314-08352/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les possibles discriminacions en-
tre alumnes escolaritzats en centres públics d’educació secundària sense servei 
de menjador i els escolaritzats en centres concertats d’educació secundària amb 
beca de menjador
314-08353/11
Formulació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC 56
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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 el 
finançament de les escoles bressol
310-00191/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 22.03.2017, DSPC-P 59.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la garantia 
juvenil
310-00192/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 22.03.2017, DSPC-P 59.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el 
nomenament del nou director de TV3
310-00193/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 22.03.2017, DSPC-P 59.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pagament 
de les vedes als pescadors
310-00194/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 22.03.2017, DSPC-P 59.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les novetats 
de la T-Mobilitat
310-00195/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 22.03.2017, DSPC-P 59.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els 
principals reptes de l’estratègia 2017-2019 del Pla integral d’atenció  
a les persones amb trastorn mental i addiccions
310-00196/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 22.03.2017, DSPC-P 59.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’evolució 
de la indústria en els primers mesos del 2017
310-00197/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 22.03.2017, DSPC-P 59.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
pràctiques corruptes en la contractació pública
310-00198/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 22.03.2017, DSPC-P 59.

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
transparència en la seva actuació
310-00199/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 22.03.2017, DSPC-P 59.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la qualificació dels pressupostos de la Generalitat per al 
2017 i sobre la priorització de les partides per al referèndum
317-00128/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 22.03.2017, DSPC-P 59.
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la voluntat de diàleg per a la negociació d’un acord per a 
un referèndum pactat expressada pel Govern i sobre els progressos 
amb relació a la resta de punts del document lliurat al president del 
Govern de l’Estat
317-00129/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 22.03.2017, DSPC-P 59.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la seva posició amb relació al model de gestió del servei  
de subministrament de l’aigua
317-00130/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 22.03.2017, DSPC-P 59.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la sol·licitud de fer una conferència al Senat
317-00131/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 22.03.2017, DSPC-P 59.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment 
en el Ple sobre l’aprovació de les esmenes al Projecte de llei de 
pressupostos de la Generalitat per al 2017 relatives al finançament  
de les escoles bressol
317-00132/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 22.03.2017, DSPC-P 59.

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la voluntat de diàleg del Govern i les seves expectatives 
amb relació a l’actitud del Govern de l’Estat
317-00133/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 32, tinguda el 22.03.2017, DSPC-P 59.
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1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els 
procediments de contractació seguits en dos contractes d’obres 
subscrits per l’Hospital Comarcal del Baix Llobregat amb l’empresa 
Sanitat Integral del Baix Llobregat
311-00125/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 23 de la Comissió de Salut, tinguda el 16.03.2017, DSPC-C 357.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’omissió de sanció per incompliment de contracte als arquitectes 
responsables de les obres adjudicades per l’Hospital Comarcal del 
Baix Llobregat a l’empresa Sanitat Integral del Baix Llobregat
311-00126/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 23 de la Comissió de Salut, tinguda el 16.03.2017, DSPC-C 357.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el 
pagament a Sanibaix d’interessos no deguts amb relació a dos 
contractes d’obres subscrits per l’Hospital Comarcal del Baix 
Llobregat amb l’empresa Sanitat Integral del Baix Llobregat
311-00127/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 23 de la Comissió de Salut, tinguda el 16.03.2017, DSPC-C 357.

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre 
l’increment del preu del contracte inicial subscrit amb Sanibaix amb 
relació a les obres adjudicades per l’Hospital Comarcal del Baix 
Llobregat a l’empresa Sanitat Integral del Baix Llobregat
311-00128/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 23 de la Comissió de Salut, tinguda el 16.03.2017, DSPC-C 357.
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1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació de la 
T-Mobilitat i la previsió d’entrada en servei
314-07434/11

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54041 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

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 314-07434/11, conjuntament amb les número de tramitació 314-07435/11 a 314-
07437/11.

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

El termini del contracte contemplava un període de 15 anys dins del qual s’incloïa 
la implantació i la posterior explotació del sistema. A causa de determinats replante-
jaments que han demanat les administracions consorciades a l’ATM i a la complexi-
tat tecnològica i operativa de la implantació d’un procés de canvi  tecnològic pioner 
en molts aspectes, s’ha constatat la necessitat d’allargar el període d’implantació en 
relació amb el calendari previst inicialment. S’ha optat per aquest allargament per 
tal de poder maximitzar les garanties que, malgrat la magnitud del canvi tecnològic, 
l’entrada en servei serà satisfactòria tant des del punt de vista del client com dels 
operadors del transport públic.

Ateses aquestes circumstàncies, l’inici de l’entrada en servei de la T-mobilitat a 
l’àrea de l’ATM de Barcelona s’ha fixat a finals de l’any 2018. Així mateix, s’han 
posat en marxa els procediments administratius per tal que la T-mobilitat pugui es-
tendre’s a tot Catalunya al llarg del 2019.

El període d’explotació efectiva del servei es manté amb la durada prevista al 
contracte inicial, per bé que s’ha allargat el període d’implantació prèvia. Certa-
ment, aquesta alteració del calendari inicial, juntament amb la incorporació de nous 
aspectes sol·licitats per les administracions consorciades, obliguen a aplicar les clàu-
sules del contracte que preveuen la seva modificació i el seu reequilibri econòmic. 
Aquest és un procediment que està duent a terme l’ATM i que encara no està tancat.

Els canvis destinats a augmentar el control públic de la T-mobilitat consistei-
xen en la reordenació dels centres d’atenció al client (CAC) i de gestió de la in-
formació (CGIT). En aquest sentit, s’incorporen al sistema un CAC-metropolità i 
un CGIT-metropolità sota la direcció de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (ATM)  
i per altra banda es reforça la direcció del CAC-Catalunya i el CGIT-Catalunya per 
part de l’ATM. El rol de l’adjudicatari serà proveir els recursos humans i materials 
per al seu funcionament. També s’ha establert el model de governança d’aquests 
centres per tal que hi hagi coordinació, coherència i, sobretot, direcció pública. 
Aquestes modificacions per augmentar el control públic de la T-mobilitat no com-
porten increments en el contracte.

Finalment, a data de 12 de desembre del 2016, pel que fa als contractes formalit-
zats de la T-mobilitat, hi ha un contracte principal, adjudicat el 2014 per un import 
de 58.142.741,08 €, per a la posada en marxa i l’explotació fins al 2029 del servei de 
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la T-mobilitat. D’altra banda, altres contractes vinculats al projecte han sumat un 
import total de 3.619.000 €.

Barcelona, 6 de març de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el canvi del 
contracte adjudicat el 2014 per a implantar la T-Mobilitat després  
de l’anunci del retard en l’entrada en servei
314-07435/11

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54041 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07434/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis en els 
terminis legals per a augmentar el control del sistema públic-privat 
mitjançant l’Autoritat del Transport Metropolità
314-07436/11

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54041 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07434/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels 
contractes formalitzats per a implantar la T-Mobilitat
314-07437/11

Proponent: Marina Bravo Sobrino, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54041 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07434/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions 
atorgades per a pal·liar els problemes derivats de la pobresa 
energètica amb càrrec als pressupostos del 2015
314-07439/11

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53827 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número de tramitació 
314-07439/11, conjuntament amb la número de tramitació 314-07440/11.

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

La totalitat de recursos econòmics destinats pel Departament d’Empresa i Co-
neixement a través de l’Agencia Catalana del Consum (ACC) a pal·liar els efectes 
de la pobresa energètica (subministraments de serveis bàsics) corresponent a l’any 
2015 és de 5.000.000 €. Per una banda, amb la convocatòria per a l’any 2015 de 
la línia d’ajuts del Fons d’Atenció Solidaria de Subministraments Bàsics, aprova-
da mitjançant l’Ordre EMO/263/2015, de 17 d’agost, per la qual s’aproven les ba-
ses reguladores i es fa pública la convocatòria per a l’any 2015 de la línia d’ajuts 
del Fons d’atenció solidària de subministraments bàsics (DOGC del 31 d’agost de 
2015), amb una quantia atorgada de 1.146.655 €. I per una altra, amb el Conveni 
marc de col·laboració i cooperació amb entitats locals, publicat mitjançant la Reso-
lució EMC/1848/2016, de 19 de juliol, per la qual es dóna publicitat al conveni marc 
d’adhesió, col·laboració i cooperació amb entitats locals, en relació amb actuacions 
dels seus Serveis bàsics d’Atenció Social destinades a la cancel·lació de deutes per 
subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars 
en situació de pobresa energètica, amb un import convocat de 3.853.335 €.

Així, l’ACC, mitjançant resolució del conseller d’Empresa i Ocupació sobre l’Or-
dre EMO/263/20151, de 17 d’agost, va atorgar el 2015 ajuts a 3.770 beneficiaris per 
a la cancel·lació de deute de subministrament de serveis bàsics de les persones en 
situació de risc d’exclusió residencial, vehiculats per mitjà de les empreses subminis-
tradores que varen sol·licitar els corresponents ajuts en nom de les persones usuàries, 
ja que l’objecte de la convocatòria era la cancel·lació del deute de les persones amb 
situació de vulnerabilitat econòmica i que no podien complir els compromisos de 
pagament dels subministraments d’aigua, gas i electricitat. La relació del pagament 
de factures a les diverses empreses subministradores de llum, aigua i gas amb càr-
rec als pressupostos del 2015, per a la cancel·lació de les factures impagades, s’envia 
en document annex.

Alhora, per resolució de la directora de l’Agencia Catalana del Consum2, el 2016 
l’ACC va donar suport als ens locals, mitjançant el conveni marc de cooperació amb 
els ens locals, per a la cancel·lació del deute de subministrament de serveis basics 
de 2015, beneficiant un total de 38.777 unitats familiars. Així, conjuntament amb 
les ajudes de l’Ordre EMO/263/2015, de 17 d’agost, el 2015 els beneficiaris han es-
tat 42.547.

Barcelona, 13 de març de 2017
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

1.  Aquesta resolució, del 21 de desembre de 2015, no es va publicar al DOGC.
2.  Aquesta resolució, del 22 de novembre de 2016, no es va publicar al DOGC.
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Annex
Relació del pagament de factures a companyies subministradores de llum, aigua 

i gas amb càrrec als pressupostos del 2015, per a la cancel·lació de les factures im-
pagades, d’acord amb l’Ordre 263/2015 de 17 d’agost:

EMPRESA NIF IMPORT

Endesa Energia SA A-81948077 388.297,45

Endesa Energia XXI B-82846825 337.625,04

Fluid Electric Camprodon II SL B-17652694 394,18

Electric Comercial Centelles B-62419015 10.992,96

Gas Natural Sur, SDG,SA A-65067332 22.225,76

Gas Natural Servicios SDG, SA A-08431090 237.032,50

Aigües Barcelona A-66098435 77.950,45

Sorea A-08146367 16.116,08

Aigües d’Arenys A-63083356 1.175,14

Aigües Mataró A-08007270 1.891,36

Mina Publica Aigues de  Tarrasa A-08015570 10.448,17

Aigües de  Moià A-64365463 1.202,41

Gestaigua B-66145772 3.048,11

Aigües Cervera B-25308818 262,04

Aigües Vilafranca A-60206083 2.195,62

Ajuntament Mollet Vallès P-0812300B 3.982,50

Societat Municipal Aigües Ripoll A-17081555 349,39

Aigües de  Girona, Salt i Sarria de  Ter A-17351248 181,55

Aigües de  Blanes SA A-17323205 1.685,36

Empresa Municipal Aigues Tarragona EMATSA A-43049956 4.760,59

FCC Aqualia A-26019992 3.791,48

GIAC SA A-61505418 2.164,42

Aigües de  Manresa A-08294282 4.706,94

Ajuntament Figueres P-1707200J 13.937,99

Estabanell y Pahisa Mercator SA A-62422720 119,85

Estabanell y Pahisa Energia SA A-61121752 116,86

Total 1.146.654,20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les factures 
pagades a empreses subministradores de llum, gas i aigua per a 
pal·liar els problemes derivats de la pobresa energètica amb càrrec 
als pressupostos del 2015
314-07440/11

Proponent: Jordi Terrades i Santacreu, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53827 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07439/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el capteniment del 
Govern amb relació a l’informe «World Energy Outlook (WEO) 2016» 
de l’Agència Internacional de l’Energia
314-07461/11

Proponent: Sergi Saladié Gil, del GP CUP-CC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53828 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

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 314-07461/11 us in-
formo del següent:

El Departament d’Empresa i Coneixement, per mitjà de l’Institut Català  d’Energia 
(ICAEN) realitza, de manera continuada, un seguiment de les prospectives ener-
gètiques mundials realitzades pels principals organismes internacionals (Agència 
Internacional de l’Energia, International Renewable Energy Agency –IRENA–,  
U.S. Energy Information Administration, entre d’altres). Entre ells, l’Agència In-
ternacional de l’Energia (AIE), com a organització supranacional associada a 
 l’OCDE, és un organisme que aporta una visió del futur del sistema energètic mun-
dial que cal considerar des de Catalunya.

L’AIE va ser fundada l’any 1974 amb l’objectiu principal d’ajudar els països a co-
ordinar-se per fer front a les grans pertorbacions en el subministrament de petroli. 
En els darrers anys, la seva missió ha evolucionat cap a assegurar una energia fiable, 
assequible i neta per als seus 29 països membres Actualment, l’AIE treballa en qua-
tre àrees principals: la seguretat energètica, el desenvolupament econòmic, la cons-
cienciació ambiental i el compromís de participació dels diferents països.

Sota aquesta missió, l’AIE publica anualment el seu informe World Energy Out-
look (WEO) que inclou un conjunt d’escenaris amb previsions energètiques mun-
dials i les estratègies que els països han d’adoptar per fer front als reptes que aquests 
escenaris plantegen i, com cada any, l’ICAEN ha analitzat i valorat el contingut de 
l’informe anual WEO 2016.

En l’edició de l’any 2016, l’AIE no ha mostrat un canvi de tendència respecte 
la seva línia habitual recollida en les edicions dels darrers anys del WEO. A grans 
trets, el WEO 2016 planteja 3 escenaris diferents en relació a l’evolució del siste-
ma energètic mundial a l’horitzó 2040: Current Policies Scenario, New Policies 
Scenario i 450 Scenario. La visió de cadascun d’aquests escenaris es mou entre la 
continuació de la tendència actual mantenint les polítiques energètiques vigents, 
fins a un progressiu canvi de model energètic en el què les energies renovables i 
l’eficiència energètica tindran un paper més important. Així, l’escenari aposta del 
WEO 2016 (escenari New Policies Scenario) recull una previsió del 19% en utilitza-
ció  d’energies renovables a nivell mundial, i d’un 29% en el marc de la UE en l’ho-
ritzó de l’any 2040. Més enllà d’aquest escenari, l’AIE també recull un esforç més 
intens en estalvi i eficiència energètica i energies renovables en l’escenari 450 Sce-
nario, equivalent a la limitació d’augment de 2ºC la temperatura del planeta (equi-
valent a una concentració de 450 ppm de CO2 a l’atmosfera). En aquest escenari, 
l’AIE indica que complir aquest objectiu suposa introduir les energies renovables 
a nivell mundial fins al 31%, i en el marc de la UE fins al 37% l’any 2040. En tots 
els casos, la contribució dels combustibles fòssils continuaria sent molt significa-
tiva, ja que únicament es redueix fins al 44% en la UE en l’escenari 450 Scenario 
l’any 2040.

Així, tot i que l’AIE preveu una transició cap a les energies renovables i l’estalvi 
i l’eficiència energètica (de major o menor grau en funció de les regions i les políti-
ques energètiques que adoptin els governs de tot el món en els propers anys), en cap 
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dels tres escenaris es percep un canvi abrupte de l’statu quo i en tots ells els com-
bustibles fòssils segueixen tenint un paper fonamental.

D’altra banda, les perspectives del mercat del petroli que recull el WEO emfatit-
zen en el fet que es pot produir una inestabilitat futura en aquest mercat com a con-
seqüència de la ja observada forta desinversió en exploració i desenvolupament de 
nous camps petrolífers. Aquest fet no apunta a cap situació dels mercats petroliers 
diferent a la prevista en les darreres edicions del WEO. De fet, la manca d’inversió 
en exploració i producció de petroli i gas natural va ser una de les principals preocu-
pacions de l’AIE durant el període d’elevats preus del petroli.

És habitual que l’AIE, en els seus darrers WEO, prengui un posicionament con-
servador, especialment en els darrers anys, i el WEO 2016 no és una excepció. Això 
provoca que les seves previsions siguin excessivament tendencials de manera que 
sovint es poden veure superades per la realitat. Per exemple, si es comparen les 
previsions que l’AIE ha publicat en els últims anys sobre l’evolució de la potència 
instal•lada mundial en energies renovables amb el seu posterior grau d’implantació 
real, s’observa que les seves previsions sempre han quedat endarrerides respecte la 
realitat. Com a conseqüència, l’AIE ha anat augmentant progressivament les seves 
previsions a mida que les energies renovables han anat guanyant terreny, per tal 
d’ajustar-les a una realitat que l’AIE no arribava a preveure.

Malgrat el continuisme dels escenaris plantejats per l’AIE, el WEO 2016 mos-
tra per primera vegada una anàlisi de les implicacions que suposaria a nivell mun-
dial fixar un límit d’1,5ºC d’increment de temperatura a nivell mundial (acord de la 
COP 21 de París). Segons l’AIE, aconseguir aquest objectiu comportarà eliminar les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle a nivell mundial abans de l’any 2040 o bé 
desenvolupar posteriorment tecnologies de producció de bioenergia combinada amb 
tecnologies de captura i segrest de carboni (CCS), amb la finalitat d’assolir emi-
ssions de gasos d’efecte hivernacle netament negatives. Tal com indica l’AIE, aquest 
objectiu és un gran repte mundial, que depèn en gran part de tecnologies extrema-
dament incertes a dia d’avui, i encoratja als governs a dur a terme urgentment una 
política energètica que comporti una reducció radical a curt termini de les emissions 
de CO2 relacionades amb l’energia, desplegant tot el seu coneixement tecnològic, 
incentivant un canvi d’hàbits en la societat i promovent modificacions regulatòries 
cap a la descarbonització.

En aquest sentit, una vegada valorat i analitzat l’informe WEO 2016, el Govern 
pren en consideració els escenaris i les conclusions de l’AIE, especialment aquesta 
darrera recomanació, atès que es tracta d’una organització intergovernamental amb 
una elevada reputació en temes energètics.

De fet, la Generalitat de Catalunya va ser pionera en introduir el concepte de 
peak oil en una planificació energètica estatal/regional (Pla de l’Energia de Catalu-
nya 2006-2015) amb la finalitat de preparar la societat catalana per a un nou esce-
nari energètic futur.

Actualment, en aquest context de necessària descarbonització de l’economia, 
el Govern ha aprovat les Bases del Pacte Nacional per a la Transició Energètica de 
Catalunya (PNTE), document que serà presentat i explicat als grups parlamentaris 
en una compareixença davant la Comissió d’Empresa i Coneixement prevista per al 
proper dia 16 de març. Mitjançant el PNTE s’estableixen les bases polítiques d’una 
transició gradual cap a un nou model energètic, en el que les energies renovables, 
la transformació del sector transport per carretera cap a l’electrificació, la genera-
ció distribuïda, l’autoconsum, l’emmagatzematge d’electricitat i l’estalvi i l’eficiència 
energètica han de jugar un paper central. En aquest sentit, el PNTE assumeix les di-
rectrius de la Unió Europea, així com també els objectius ambiciosos que ha presen-
tat la UE per als horitzons 2030 i 2050 (descarbonització del sistema energètic l’any 
2050), que van significativament més enllà dels escenaris que presenta l’AIE en els 
seus informes anuals.
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El document de bases del PNTE haurà de ser debatut i treballat pels partits po-
lítics amb representació al Parlament de Catalunya a fi d’aprovar un document final 
consensuat.

Tot i això, el posicionament del Govern en polítiques energètiques és clar. Ca-
talunya aposta per la transició energètica cap a un nou model energètic sostenible, 
basat al 100% en les energies renovables en l’horitzó 2050, desenvolupant tot el po-
tencial d’aquestes formes d’energia, que permeti eliminar el consum de combusti-
bles fòssils i reduir a zero les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, sense fer 
ús de les tecnologies de captura i segrest de carboni.

Per tant, assumir els objectius que presenta el PNTE de Catalunya suposa fer 
front al repte climàtic de limitació de l’increment de temperatura d’1,5ºC que de 
manera específica analitza l’AIE, fet que comporta anar més enllà dels seus propis 
escenaris continuistes que recull en els seus informes.

Barcelona, 13 de març de 2017
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pagat pel 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a 
publicacions el 2016
314-07538/11

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54209 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

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 314-07538/11, con-
juntament amb les número de tramitació 314-07539/11 a 314-07542/11, 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 mane-
ra conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la 
informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

A l’aplicatiu corporatiu de comptabilitat de la Generalitat de Catalunya consten 
Obligacions Reconegudes a l’any de referència, amb càrrec a la partida pressupostà-
ria: despeses en premsa, revistes, llibres i altres publicacions (D/220.002) que s’es-
pecifiquen al quadre que es tramet en annex.

Barcelona, 17 de març de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-

tació

Annex
Despeses de la Generalitat de Catalunya en premsa, revistes, llibres i altres 

publicacions (€)

Departament 2012 2013 2014 2015 2016

Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació 27.127,74
Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural 25.236,34 21.352,46 19.777,48 22.050,50
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pagat pel 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a 
publicacions el 2015
314-07539/11

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54209 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07538/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pagat pel 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a 
publicacions el 2014
314-07540/11

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54209 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07538/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pagat pel 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a 
publicacions el 2013
314-07541/11

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54209 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07538/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pagat pel 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a 
publicacions el 2012
314-07542/11

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54209 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07538/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pagat pel 
Departament de Territori i Sostenibilitat per a publicacions el 2016
314-07543/11

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54138 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

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 314-07543/11, con-
juntament amb les número de tramitació 314-07544/11 a 314-07546/11, 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 mane-
ra conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la 
informació i per afavorir-ne la seva comprensió i anàlisi.

A l’aplicatiu corporatiu de comptabilitat de la Generalitat de Catalunya consten 
obligacions reconegudes a l’any de referència, amb càrrec a la partida pressupostà-
ria: despeses en premsa, revistes, llibres i altres publicacions (D/220.002) que s’es-
pecifiquen al quadre que es tramet en annex.

Barcelona, 17 de març de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Annex
Despeses de la Generalitat de Catalunya en premsa, revistes, llibres i altres 

publicacions (€)

Departament 2012 2013 2014 2015 2016

Territori i Sostenibilitat 115.238,84 89.128,44 120.133,69 105.810,90 80.323,25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pagat pel 
Departament de Territori i Sostenibilitat per a publicacions el 2015
314-07544/11

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54138 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07543/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pagat pel 
Departament de Territori i Sostenibilitat per a publicacions el 2014
314-07545/11

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54138 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07543/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pagat pel 
Departament de Territori i Sostenibilitat per a publicacions el 2013
314-07546/11

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54138 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07543/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les 
quals el Departament d’Interior va autoritzar els Mossos d’Esquadra 
a fer unes investigacions el 28 de gener de 2017 a Madrid i sobre 
les mesures de coordinació i col·laboració que pensa adoptar el 
Departament amb altres cossos de seguretat de l’Estat
314-07814/11

Proponent: Carlos Sánchez Martín, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53956 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

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 314-07814/11, 314-
07815/11, 314-07845/11, 314-07846/11, 314-07847/11, 314-07848/11, 314-07849/11, 
314-07850/11 i 314-07851/11, us trameto, en document annex, la informació facili-
tada per la Direcció General de la Policia.

Barcelona, 13 de març de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

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

sumpte i, per consegüent, a informacions estretament relacionades, s’ha considerat 
convenient de respondre-les de manera conjunta, per tal de facilitar-ne l’elaboració, 
proporcionar una major cohesió a la informació i per afavorir-ne la seva comprensió 
i anàlisi.

D’acord amb el que preveu l’article 74 del Decret 415/2011, de 13 de desembre, 
d’estructura de la funció policial de la direcció general de la Policia una de les fun-
cions que corresponen a l’Àrea de Coordinació Interpolicial (ACINTER) és la de 
dur a terme la coordinació operativa del cos de mossos d’esquadra amb els cossos 
policials nacionals, quan sigui necessària la seva actuació conjunta.

Una de les unitats que depenen de l’ACINTER és la Unitat de Cooperació Inter-
policial (UCI) de Madrid, a la que correspon mantenir els enllaços i la coordinació 
necessària amb els òrgans centrals de cooperació del cos nacional de policia i de la 
guàrdia civil i participar, en representació de la PG-ME, en actes de presentació i 
representació institucional, directament o acompanyant quan sigui necessari als co-
mandaments del cos o de càrrecs directius de la direcció general de la Policia ate-
nent el paper d’enllaç de la PG-ME a fora de Catalunya.

El dia 28 de gener de 2017 el cap de la UCI va donar suport a la Delegació Ter-
ritorial de la Generalitat de Catalunya fent funcions d’enllaç policial entre la Dele-
gació del Govern de la Generalitat a Madrid i els operatius de la Policia Nacional, 
d’acord amb les funcions que té assignades. 
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El comandament d’aquesta unitat en cap moment va ser requerit per identifi-
car-se i tampoc va realitzar cap fotografia de la manifestació que es va produir. El 
cap de la UCI sempre es coordina personal i presencialment amb el comandament 
operatiu de la Policia Nacional abans, durant i després del dispositiu, de manera que 
és una presència coneguda i coordinada.

La persona que va ser identificada i que presumptament hauria fet les fotografies 
era un periodista d’un mitjà de comunicació de Barcelona, tal i com va sortir publi-
cat posteriorment.

Per últim, cal dir que no hi ha destinat a Madrid cap membre de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra amb funcions com les detallades als mitjans de co-
municació donat que qualsevol necessitat o requeriment policial en aquella demarca-
ció passa per la coordinació i enllaç amb el cossos territorialment competents.

Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la certesa que 
l’agent del Cos de Mossos d’Esquadra detingut a Madrid el 28  
de gener de 2017 actués per ordre del Departament d’Interior
314-07815/11

Proponent: Carlos Sánchez Martín, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53956 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07814/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si els caps regionals 
de Tarragona i de les Terres de l’Ebre del Cos d’Agents Rurals tenen 
una sobrecàrrega de feina
314-07839/11

Proponent: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54210 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

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

lunya, i a fi de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07839/11, us informo 
del següent:

L’assignació temporal als caps de regió de Tarragona i les Terres de l’Ebre de les 
funcions dels caps de les àrees bàsiques actualment vacants comporta un increment 
de feina per a ambdós comandaments regionals. Aquestes funcions són dirigir, pla-
nificar, programar, coordinar, avaluar i inspeccionar l’exercici de les funcions i les 
tasques dels agents rurals i comandar els operatius previstos als procediments nor-
malitzats de treball corresponents.

No obstant, cal recordar que el Decret 266/2007, pel qual s’aprova el reglament 
del cos d’Agents Rurals, estableix a l’article 39.2 i 39.3 Dependència orgànica i fun-
cional i direcció operativa

– «en defecte del corresponent càrrec de comandament, i d’ordre superior, qual-
sevol càrrec de comandament pot exercir la direcció operativa dels serveis i actua-
cions, d’acord amb l’ordre jeràrquic descendent»
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– «en defecte de càrrec de comandament, i d’ordre superior, la superior catego-
ria professional implica la direcció operativa en els diferents serveis i actuacions».

Per tant, els cap de regió poden delegar la direcció operativa dels serveis en al-
tres caps d’àrea bàsica o en els agents de major categoria professional.

Barcelona, 16 de març de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-

tació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els caps d’àrea del 
Cos d’Agents Rurals que gestionen les comarques del Baix Camp, el 
Priorat, la Ribera d’Ebre i el Baix Ebre
314-07840/11

Proponent: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54211 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

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

lunya, i a fi de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07840/11, us informo 
del següent:

El Decret 266/2007, pel qual s’aprova el reglament del cos d’Agents Rurals, es-
tableix a l’article 39.2 i 39.3 Dependència orgànica i funcional i direcció operativa:

– «(...) en defecte del corresponent càrrec de comandament, i d’ordre superior, 
qualsevol càrrec de comandament pot exercir la direcció operativa dels serveis i ac-
tuacions, d’acord amb l’ordre jeràrquic descendent»

– «(...) en defecte de càrrec de comandament, i d’ordre superior, la superior ca-
tegoria professional implica la direcció operativa en els diferents serveis i actua-
cions».

Les figures que, segons la normativa de funció pública, tenen una vigència mà-
xima de 6 mesos són les d’encàrrec en funcions o acumulació de tasques. Aquestes 
figures legislatives preveuen, a més, unes condicions econòmiques diferents a la 
previsió establerta al Reglament del cos d’Agents Rurals (no hi ha cap variació en 
les retribucions dels comandaments que assumeixen les funcions de les vacants). 
Cal afegir que el Reglament del Cos d’Agents Rurals no preveu tampoc una durada 
màxima en l’assignació de les funcions dels llocs vacants, o en defecte de càrrec de 
comandament; per tant, no hi ha hagut cap variació en els comandaments que ges-
tionen actualment aquestes quatre àrees bàsiques.

Barcelona, 16 de març de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-

tació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per 
a resoldre la manca de places al Cos d’Agents Rurals
314-07841/11

Proponent: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54212 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

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

lunya, i a fi de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07841/11, us informo 
del següent:

La provisió dels llocs de comandament del cos d’Agents Rurals ha de complir el 
requisit de categoria que estableixen els articles 36 i 37 del Reglament, per la qual 
cosa han de formar part de la categoria de sotsinspector de l’escala executiva del cos 
d’Agents Rurals. Així mateix, la provisió ha de complir també el requisit de titulació 
de l’article 12 de la Llei 17/2003.

En l’actualitat, tots els membres del cos d’Agents Rurals formen part, o bé de 
l’escala auxiliar, o bé de l’escala bàsica, ja que fins ara no s’ha fet cap procés selectiu 
per a l’accés a la categoria de sotsinspector (escala executiva), que està previst per a 
l’any 2017, si finalment s’aproven els pressupostos.

No obstant, i per no perjudicar la prestació correcta del servei, cal proveir tem-
poralment aquestes places mitjançant l’encàrrec en funcions a membres del cos 
que reuneixin els requisits de titulació per a l’accés a la categoria de sotsinspector. 
A aquest efecte, s’ha publicat una convocatòria dels llocs de comandament actual-
ment vacants que es preveu resoldre durant el mes d’abril de 2017.

Barcelona, 16 de març de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-

tació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri per a 
retornar responsabilitats d’unes places de gestió del Cos d’Agents 
Rurals
314-07842/11

Proponent: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

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

talunya, i a fi de donar resposta a la pregunta parlamentària 314-07842/11, conjun-
tament amb les número de tramitació 314-07843/11 i 314-07884/11, us informo del 
següent:

Atès que les preguntes 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 fa-
cilitar-ne l’elaboració, proporcionar una major cohesió a la informació i afavorir-ne 
la comprensió i anàlisi.

Mitjançant la Resolució ARP/1070/2016, de 21 d’abril, de la Consellera d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DOGC núm. 7110, de 29.4.2016), cessen 
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els funcionaris del cos d’Agents Rurals dels llocs de comandament inclosos en el 
procediment de revisió d’ofici.

Per poder executar la sentència, ha calgut fer una sèrie de modificacions de la 
RLT amb la finalitat de crear places on adscriure els funcionaris cessats, és a dir, al 
lloc de treball que ocupaven amb anterioritat al nomenament anul·lat.

Quatre dels onze comandaments cessats, el dia abans de ser nomenats de manera 
definitiva per al lloc del qual han estat cessats, ocupaven el mateix lloc de manera 
provisional per un nomenament en funcions anterior a la Llei 17/2003. Per tant, s’ha 
restablert la situació en què estaven amb anterioritat al nomenament anul·lat, tenint 
en compte que aquesta situació en funcions va iniciar-se amb anterioritat a la Llei 
del cos d’Agents Rurals.

Els 7 casos restants no es trobaven en el mateix lloc de treball. En conseqüència, 
també per a aquestes 7 persones afectades s’ha restablert la situació en què estaven 
amb anterioritat al nomenament anul·lat, pel que fa al lloc de treball en destinació 
definitiva. Un d’aquests comandaments ja ocupava amb anterioritat un altre lloc de 
comandament de manera definitiva, amb nomenament anterior a l’aprovació de la 
Llei 17/2003 (situació restablerta), i dos d’aquests comandaments tenien el lloc anul-
lat en reserva, atès que estan ocupant en l’actualitat altres llocs de comandament en 
funcions (aquesta circumstància no s’ha vist alterada). Per tant, han estat 4 les per-
sones que, en declarar-se la nul·litat del nomenament del lloc de comandament, i no 
trobar-se en cap de les circumstàncies anteriors, han estat adscrits al lloc base que 
ocupaven en el moment de ser nomenats per als llocs dels quals han estat cessats.

Barcelona, 16 de març de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-

tació

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals hi ha agents rurals que ocupen càrrecs de comandament sense 
tenir la titulació exigida
314-07843/11

Proponent: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07842/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalitat de 
la informació que arreplegava l’agent dels Mossos d’Esquadra 
interceptat pel Grup d’Intervenció de la Policia Nacional en la 
manifestació del 28 de gener de 2017 a Madrid
314-07845/11

Proponent: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53956 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07814/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents 
dels Mossos d’Esquadra que fan tasques de recopilació d’informació 
fora de Catalunya
314-07846/11

Proponent: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53956 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07814/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus 
d’investigació i la finalitat de les tasques de recopilació d’informació 
que fan els agents dels Mossos d’Esquadra fora de Catalunya
314-07847/11

Proponent: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53956 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07814/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de les 
intercomunicacions amb el Govern d’Espanya
314-07848/11

Proponent: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53956 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07814/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del 
desplaçament i les dietes de l’agent dels Mossos d’Esquadra 
interceptat pel Grup d’Intervenció de la Policia Nacional en la 
manifestació del 28 de gener de 2017 a Madrid
314-07849/11

Proponent: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53956 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07814/11.

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la partida 
pressupostària en què es computa el cost del desplaçament i les 
dietes de l’agent dels Mossos d’Esquadra interceptat pel Grup 
d’Intervenció de la Policia Nacional en la manifestació del 28 de 
gener de 2017 a Madrid
314-07850/11

Proponent: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53956 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07814/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ordres concretes 
rebudes per l’agent dels Mossos d’Esquadra interceptat pel Grup 
d’Intervenció de la Policia Nacional en la manifestació del 28 de 
gener de 2017 a Madrid
314-07851/11

Proponent: Jean Castel Sucarrat, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53956 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07814/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del servei 
prestat pels Bombers de la Generalitat a l’aeroport de Lleida-Alguaire 
el 2013
314-07855/11

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53753 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

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 314-07855/11 i 314-
07856/11, us trameto, en document annex, la informació facilitada per la Direcció 
General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.

Barcelona, 8 de març de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
El cost anual del servei mentre aquest era prestat pels Bombers de la Generalitat, 

va comportar l’any 2013, amb un dispositiu format per 13 efectius del cos de Bom-
bers, un total de 25.174,50 hores equivalents en despesa a 458.577,06 €.

Concretament, durant l’any 2013, els 13 efectius adscrits a l’Aeroport d’Alguaire 
varen efectuar 910 serveis de 24 hores (21.840 hores) equivalents a 390.062,40 €. 
Aquestes hores es varen augmentar amb 3.334,50 hores més extraordinàries amb 
l’objectiu de cobrir les necessitats estructurals del servei a l’aeroport, amb un cost 
de 68.514,66 €.
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Els 13 efectius que van deixar de realitzar el servei en l’aeroport d’Alguaire, van 
ser destinats a cobrir mancances estructurals en diferents parcs de bombers profes-
sionals.

Juli Gendrau i Farguell, director general de Prevenció, Extinció d’Incendis  
i Salvaments

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del servei 
prestat pels Bombers de la Generalitat a l’aeroport de Lleida-Alguaire 
el 2013
314-07856/11

Proponent: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53753 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07855/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals alguns agents del Cos d’Agents Rurals afectats per una 
sentència judicial sobre un concurs de comandaments no han 
retornat a llur plaça de destinació
314-07884/11

Proponent: Hortènsia Grau Juan, del GP CSP

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07842/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Govern de Mali 
s’ha posat en contacte amb la Generalitat amb relació a la presència 
d’un representant d’Azawad en la conferència del president en el 
Parlament Europeu del 24 de gener de 2017
314-07984/11

Proponent: Susana Beltrán García, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53772 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

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

lunya, dono resposta a la pregunta a respondre per escrit amb número 314-07984/11 
conjuntament amb la 314-07985/11.

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.
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El cònsol honorari a Barcelona de la República de Mali, Hble. Sr. José Luis 
López Fernández, va realitzar un comunicat sobre la conferència del president de la 
Generalitat al Parlament Europeu, el 24 de gener de 2017.

Per part de la Generalitat, la secretària d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, 
Sra. Maria Badia, es va posar en contacte amb el Sr. José Luis López, informant-lo 
que el president no va realitzar cap reunió, sinó que amb posterioritat a l’acte al Par-
lament Europeu del 24 de gener, alguns assistents van saludar el president.

El ministeri d’Afers Exteriors d’Espanya no s’ha posat en contacte amb la Gene-
ralitat de Catalunya per tractar aquest tema.

Barcelona, 10 de març de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre si el Ministeri 
d’Afers Exteriors d’Espanya s’ha posat en contacte amb la 
Generalitat amb relació a la presència d’un representant d’Azawad en 
la conferència del president en el Parlament Europeu del 24 de gener 
de 2017
314-07985/11

Proponent: Susana Beltrán García, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 53772 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-07984/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’equips 
d’assessorament tècnic en l’àmbit de família i l’emplaçament
314-08019/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54037 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

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 314-08019/11 us in-
formo del següent:

L’EATAF està actualment estructurat en quatre equips distribuïts territorialment 
per tal d’atendre totes les sol·licituds d’assessorament, pròpies del seu àmbit d’actua-
ció, dels òrgans judicials de Catalunya.

Estan ubicats a Barcelona (Ciutat de la Justícia), Girona, Lleida (a les seus del 
Departament de Justícia) i a Tarragona (al mateix edifici on està ubicat el Jutjat de 
Família).

Les adreces, telèfons i altres dades de contacte es poden consultar fàcilment al 
web de l’Administració de Justícia a Catalunya (seccions temàtiques / assessorament 
tècnic en l’àmbit de família).

Barcelona, 14 de març de 2017
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
treballadors que componen els equips d’assessorament tècnic en 
l’àmbit de família
314-08020/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54038 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

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 
314-08020/11, conjuntament amb la número de tramitació 314-08021/11.

Atès que les preguntes més amunt indicades fan referència a un mateix assump-
te, s’ha considerat convenient respondre-les de manera conjunta per proporcionar 
una major cohesió a la informació i facilitar-ne la comprensió.

Els Equips d’Assessorament Tècnic en l’àmbit de família (EATAF) compten 
amb un responsable de coordinació de tots els EATAF de Catalunya i amb quatre 
delegacions territorials, composades pels següents treballadors:

– EATAF de Barcelona
• 1 coordinador/a
• 17 psicòlegs
• 8 treballadors socials
• 2 auxiliars administratius

– EATAF de Girona
• 3 psicòlegs
• 1 treballador social
• 1 auxiliar administratiu

– EATAF de Lleida
• 2 psicòlegs
• 1 treballador social
• 1 auxiliar administratiu

– EATAF de Tarragona
• 3 psicòlegs
• 2 treballadors socials
• 1 auxiliar administratiu

Barcelona, 14 de març de 2017
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de professionals que hi ha entre els treballadors dels equips 
d’assessorament tècnic en l’àmbit de família
314-08021/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54038 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08020/11.

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la qualificació dels 
professionals que hi ha en els equips d’assessorament tècnic en 
l’àmbit de família
314-08022/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54039 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

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 314-08022/11 us in-
formo del següent:

Els professionals adscrits als equips EATAF pertanyen als cos de titulació supe-
rior de la Generalitat de Catalunya de psicologia, al cos de diplomatura de la Gene-
ralitat de Catalunya de treball social i al cos general d’auxiliars administratius. Tots 
ells compleixen els requisits de capacitació i exerceixen les funcions previstes a la 
normativa dels respectius cossos de funcionaris.

Barcelona, 14 de març de 2017
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estructura i 
l’organització funcional dels equips d’assessorament tècnic en 
l’àmbit de família
314-08023/11

Proponent: María Francisca Valle Fuentes, del GP Cs

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54040 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

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 314-08023/11 us in-
formo del següent:

D’acord amb el Decret 278/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del Departa-
ment de Justícia, correspon a la Secretaria de Relacions amb l’Administració de 
Justícia l’establiment de les directrius dels programes de suport en l’àmbit de l’Ad-
ministració de Justícia.

De la Secretaria en depèn la Subdirecció General de Suport Judicial i Coordi-
nació Tècnica que, d’acord amb l’article 56.1.f) del Decret esmentat li correspon les 
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funcions de coordinació, planificació i avaluació dels nivells de servei als òrgans ju-
dicials dels equips d’assessorament tècnic civil.

Així mateix, d’aquesta Subdirecció en depèn la responsable d’assessorament tèc-
nic en l’àmbit de família, que té com a funcions la direcció i supervisió de la meto-
dologia dels diferents programes de l’equip.

A més, d’acord amb l’article 57.d) del mateix Decret, correspon al Servei de 
Programes de Suport Judicial el suport tècnic jurídic, el seguiment i l’avaluació del 
funcionament dels equips.

Barcelona, 14 de març de 2017
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
de la Residència Assistida per a Gent Gran Barceloneta - Bertran 
Oriola, de Barcelona
314-08162/11

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54206 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

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 
314-08162/11, conjuntament amb les de número de tramitació 314-08163/11 i 314-
08164/11.

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 el nombre de places a la residència assistida Barceloneta Ber-
tran i Oriola de Barcelona és de 92 places de residència i 16 de centre de dia, to-
tes elles ocupades actualment. Així mateix, l’informo que la ratio de professionals 
s’adequa al que estableix el plec de contractació.

Barcelona, 17 de març de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
residents de la Residència Assistida per a Gent Gran Barceloneta - 
Bertran Oriola, de Barcelona
314-08163/11

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54206 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08162/11.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
professionals de la Residència Assistida per a Gent Gran Barceloneta - 
Bertran Oriola, de Barcelona
314-08164/11

Proponent: Raúl Moreno Montaña, del GP SOC

RESPOSTA DEL GOVERN

Reg. 54206 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

N. de la r.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 314-08162/11.
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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 el 
finançament de les escoles bressol
310-00191/11

ANUNCI: MIREIA BOYA E BUSQUET, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP CUP-CC

Reg. 54200 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.03.2017

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: 
– Sobre el finançament de les escoles bressol.

Palau del Parlament, 17 de març de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Carles Riera Albert, diputat, GP CUP-CC 

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la garantia 
juvenil
310-00192/11

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC

Reg. 54275 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.03.2017

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 capteniment del Govern en relació amb la Garantia Juvenil?

Palau del Parlament, 14 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el 
nomenament del nou director de TV3
310-00193/11

ANUNCI: ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DEL GP PPC

Reg. 54345 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.03.2017

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 
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del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina opinió li mereix al Govern el nomenament del nou director de TV3?

Palau del Parlament, 20 de març de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pagament 
de les vedes als pescadors
310-00194/11

ANUNCI: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 54348 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.03.2017

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

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

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Sobre el pagament de les vedes als pescadors.

Palau del Parlament, 20 de març de 2017
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les novetats 
de la T-Mobilitat
310-00195/11

ANUNCI: MARTA ROVIRA I VERGÉS, DEL GP JS

Reg. 54357 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.03.2017

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les novetats en la T-Mobilitat?

Palau del Parlament, 20 de març de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els 
principals reptes de l’estratègia 2017-2019 del Pla integral d’atenció  
a les persones amb trastorn mental i addiccions
310-00196/11

ANUNCI: MARTA ROVIRA I VERGÉS, DEL GP JS

Reg. 54358 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.03.2017

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: 
– Quins són els principals reptes de l’estratègia 2017-2019 del Pla integral d’aten-

ció a les persones amb trastorn mental i addiccions?

Palau del Parlament, 20 de març de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’evolució 
de la indústria en els primers mesos del 2017
310-00197/11

ANUNCI: MARTA ROVIRA I VERGÉS, DEL GP JS

Reg. 54359 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.03.2017

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 valoració fa el Govern de l’evolució de la indústria catalana en els pri-

mers mesos de l’any?

Palau del Parlament, 20 de març de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les 
pràctiques corruptes en la contractació pública
310-00198/11

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 54361 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.03.2017

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: 
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– Sobre les pràctiques corruptes en la contractació pública 

Palau del Parlament, 20 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la 
transparència en la seva actuació
310-00199/11

ANUNCI: CARLOS CARRIZOSA TORRES, DEL GP CS

Reg. 54362 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.03.2017

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

amb el que estableixen els articles 160 i 161 del Reglament del Parlament, presenta 
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple que 
tindrà lloc els propers 22 i 23 de març de 2017.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Sobre la transparència en l’actuació del Govern.

Palau del Parlament, 20 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00128/11

ANUNCI: INÉS ARRIMADAS GARCÍA, DEL GP CS

Reg. 53864 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.03.2017

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, 14 de març de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00129/11

ANUNCI: EVA GRANADOS GALIANO, DEL GP SOC

Reg. 54139 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.03.2017

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, 14 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política i social
317-00130/11

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

Reg. 54199 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.03.2017

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

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

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

política i social que viu el país?

Palau del Parlament, 17 de març de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00131/11

ANUNCI: XAVIER GARCÍA ALBIOL, DEL GP PPC

Reg. 54344 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.03.2017

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: 
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– Què opina el Molt Honorable President de la Generalitat de l’actual situació 
política a Catalunya?

Palau del Parlament, 20 de març de 2017
Xavier García Albiol, president GP PPC

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre la situació política
317-00132/11

ANUNCI: JOSEP LLUÍS FRANCO RABELL, DEL GP CSP

Reg. 54347 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.03.2017

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, 20 de març de 2017
Josep Lluís Franco Rabell, president GP CSP

Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el 
Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
317-00133/11

ANUNCI: JORDI TURULL I NEGRE, DEL GP JS

Reg. 54356 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 20.03.2017

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, 20 de març de 2017
Jordi Turull i Negre, president GP JS



BOPC 365
24 de març de 2017

3.25.10. Preguntes orals en comissió 43 

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ús dels 
fons de formació continuada de la seguretat social que va rebre la 
Generalitat el 2016
311-00697/11

ANUNCI: JOAN GARCÍA GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 53960 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions 

Públiques i Habitatge, 20.03.2017

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

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
El passat 16 de febrer de 2017 el Govern, a través de la seva consellera de Go-

vernació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, va afirmar que 
la Generalitat va rebre 4.772.100 euros l’any 2016 del Fons de Formació Continuada 
de la Seguretat Social. D’aquests, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya ha 
gestionat al 2016 3.301.872,91 euros 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el Govern dels usos finalistes que han tingut aquests fons 

al 2016?
– Quina valoració fa el Govern de les formacions o accions formatives que s’han 

realitzat amb aquests fons completament o de forma parcial durant el 2016?

Palau del Parlament, 15 de març de 2017
Joan García González, diputat GP Cs

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la campanya «Fem 
futur», de l’Assemblea Nacional Catalana
314-08327/11

FORMULACIÓ: ANDREA LEVY SOLER, DEL GP PPC

Reg. 53830 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Andrea Levy Soler, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, de acuerdo con lo que establecen los artículos 160 y 163 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada con respuesta 
escrita.

El pasado 2 de marzo, la prensa escrita se hacía eco de la campaña «Fem Futur» 
–emprendida por la Assemblea Nacional Catalana– en la que se afirma que los ca-
talanes gozarían de 2 pasaportes en el caso de una eventual independencia. Interesa 
saber a esta diputada y a su grupo parlamentario: 

– ¿Comparte el Gobierno de la Generalitat la posición de la ANC sobre ésta 
cuestión?
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– En caso afirmativo, ¿en qué se basa para sostener esta afirmación?

Palacio del Parlamento, 13 de marzo de 2017 
Andrea Levy Soler, diputada GP PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó per la qual els 
armadors i els mariners no van cobrar fins al desembre del 2016 els 
ajuts per les aturades temporals
314-08328/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 53843 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

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

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Segons resposta escrita del Govern de l’Estat a pregunta escrita de la senadora 

Celia Cánovas, durant els mesos d’abril i maig de 2016 el Govern de la Generalitat 
va rebre les quantitats de 1.330.843,25 € en concepte de finançament comunitari i 
1.215.117,75 € en concepte de cofinançament nacional amb càrrec al Ministerio de 
Agricultura, Pesca Alimentación y Medio Ambiente de la Política Pesquera Comu-
na una part de les quals estava destinada al pagament als armadors i mariners de les 
aturades temporals realitzades durant el 2016. Segons Control de compliment de la 
Resolució 273/XI sobre el peix blau i l’ajut per a la paralització temporal d’activi-
tats pesqueres al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, el Govern diu que aquestes 
ajudes es van poder pagar «gràcies a que el Govern ha destinat pressupost propi per 
poder treure la convocatòria d’ajut corresponent».

– Interessa saber si el Govern de l’Estat va ingressar les quantitats abans especi-
ficades del 13 de maig i el 22 d’abril respectivament, perquè els armadors i mariners 
no van cobrar els ajuts fins al desembre i en alguns casos fins al gener del 2017?

Palau del Parlament, 13 de març de 2017 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CsP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius pels 
quals l’acord de compliment de la Resolució 273/XI diu que la 
Generalitat va haver d’avançar els diners per a pagar els ajuts per  
les aturades temporals de les activitats pesqueres
314-08329/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 53844 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

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

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
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Segons resposta escrita del Govern de l’Estat a pregunta escrita de la senadora 
Celia Cánovas, durant els mesos d’abril i maig de 2016 el Govern de la Generalitat 
va rebre les quantitats de 1.330.843, 25 € en concepte de finançament comunitari i 
1.215.117,75 € en concepte de cofinançament nacional amb càrrec al Ministerio de 
Agricultura, Pesca Alimentación y Medio Ambiente de la Política Pesquera Comu-
na una part de les quals estava destinada al pagament als armadors i mariners de les 
aturades temporals realitzades durant el 2016.

Segons Control de compliment de la Resolució 273/XI sobre el peix blau i l’ajut 
per a la paralització temporal d’activitats pesqueres al Camp de Tarragona i Terres 
de l’Ebre, el Govern diu que aquestes ajudes es van poder pagar «gràcies a que el 
Govern ha destinat pressupost propi per poder treure la convocatòria d’ajut corres-
ponent».

– Perquè en l’acord de compliment de la resolució 273/XI es diu que la Genera-
litat va haver d’avançar aquests diners amb pressupost propi per poder fer la convo-
catòria i el pagament quan els diners d’Europa i de l’Estat s’havien ingressat a l’abril 
i al maig?

Palau del Parlament, 13 de març de 2017 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CsP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els imports que 
es van destinar a les demarcacions de Girona, Barcelona, el Camp 
de Tarragona i les Terres de l’Ebre per a pagar els armadors i els 
mariners per les aturades temporals del 2016
314-08330/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 53845 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

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

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Segons resposta escrita del Govern de l’Estat a pregunta escrita de la senadora 

Celia Cánovas, durant els mesos d’abril i maig de 2016 el Govern de la Generalitat 
va rebre les quantitats de 1.330.843, 25 € en concepte de finançament comunitari i 
1.215.117,75 € en concepte de cofinançament nacional amb càrrec al Ministerio de 
Agricultura, Pesca Alimentación y Medio Ambiente de la Política Pesquera Comu-
na una part de les quals estava destinada al pagament als armadors i mariners de les 
aturades temporals realitzades durant el 2016. Segons Control de compliment de la 
Resolució 273/XI sobre el peix blau i l’ajut per a la paralització temporal d’activi-
tats pesqueres al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, el Govern diu que aquestes 
ajudes es van poder pagar «gràcies a que el Govern ha destinat pressupost propi per 
poder treure la convocatòria d’ajut corresponent».

– Dels diners rebuts quines quantitats es van destinar a les demarcacions de Gi-
rona, Barcelona, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre per pagar als armadors i ma-
riners amb motiu de les aturades temporals de 2016?

Palau del Parlament, 13 de març de 2017 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CsP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import que va 
rebre del Govern de l’Estat en concepte de prefinançament anual  
per a pagar els ajuts de les vedes de pesca del 2014 i el 2015
314-08331/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 53846 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

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

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Segons resposta escrita del Govern de l’Estat a pregunta escrita de la senado-

ra Celia Cànovas, el Govern de l’Estat va ingressar a les comunitats autònomes en 
concepte de prefinançament anual (bestreta) per poder atendre, entre d’altres qües-
tions, la gestió de les ajudes de les vedes de les anualitats 2014-2015 de 27’3 milions 
d’euros.

– Quina quantitat d’aquests 27’3 milions d’euros va rebre el govern de Catalunya 
i amb quina data?

Palau del Parlament, 13 de març de 2017 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els imports que va 
destinar al pagament de les aturades temporals de pesca del 2014 i 
el 2015
314-08332/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 53847 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

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

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Segons resposta escrita del Govern de l’Estat a pregunta escrita de la senado-

ra Celia Cánovas, el Govern de l’Estat va ingressar a les comunitats autònomes en 
concepte de prefinançament anual (bestreta) per poder atendre, entre d’altres qües-
tions, la gestió de les ajudes de les vedes de les anualitats 2014-2015 de 27’3 milions 
d’euros.

– Quines quantitats va destinar a pagar les aturades temporals del 2014 i del 
2015?

Palau del Parlament, 13 de març de 2017 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació 
dels diners que el Govern de l’Estat li va ingressar en concepte de 
prefinançament anual per a pagar els ajuts de les vedes de pesca del 
2014 i el 2015
314-08333/11

FORMULACIÓ: HORTÈNSIA GRAU JUAN, DEL GP CSP

Reg. 53848 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

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

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
Segons resposta escrita del Govern de l’Estat a pregunta escrita de la senado-

ra Celia Canovas, el Govern de l’Estat va ingressar a les comunitats autònomes en 
concepte de prefinançament anual (bestreta) per poder atendre, entre d’altres qües-
tions, la gestió de les ajudes de les vedes de les anualitats 2014-2015 de 27,3 milions 
d’euros.

–  En cas de no haver destinat els diners a pagar les aturades temporals que van 
fer els armadors i mariners de les diferents confraries durant el 2014 i 2015, on van 
anar a parar aquests diners que el Govern de l’Estat diu que ha ingressat? Quin va 
ser el motiu o motius per no realitzar els pagaments de les aturades temporals rea-
litzades pels armadors i mariners durant el 2014 i 2015?

Palau del Parlament, 13 de març de 2017 
Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ús dels fons 
de formació continuada de la seguretat social que va rebre la 
Generalitat el 2016
314-08334/11

FORMULACIÓ: JOAN GARCÍA GONZÁLEZ, DEL GP CS

Reg. 53961 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament
Joan García 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.

El passat 16 de febrer de 2017 el Govern, a través de la seva consellera de Go-
vernació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, va afirmar que 
la Generalitat va rebre 4.772.100 euros l’any 2016 del Fons de Formació Continuada 
de la Seguretat Social. D’aquests, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya ha 
gestionat al 2016 3.301.872,91 euros.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quins usos finalistes desglossats han tingut aquests fons al 2016?
– Quines formacions o accions formatives s’han realitzat amb aquests fons com-

pletament o de forma parcial durant el 2016?

Palau del Parlament, 15 de març de 2017 
Joan García González, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les escoles i els 
instituts de les comarques gironines que estan en barracons
314-08335/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 53986 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines són les escoles i instituts de les comarques gironines que estan total-

ment en barracons, indicant el nombre de barracons de cadascuna?

Palau del Parlament, 14 de març de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, Rafel Bruguera Batalla, diputats GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució i el 
nombre de barracons que hi ha a les escoles i els instituts de les 
comarques gironines
314-08336/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 53987 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la distribució i nombre de barracons existents a les escoles i instituts 

de les comarques gironines?

Palau del Parlament, 14 de març de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, Rafel Bruguera Batalla, diputats GP SOC 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost 
previst per a eliminar barracons de les escoles i els instituts de les 
comarques gironines el 2017
314-08337/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 53988 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quin pressupost té previst el Govern per a l’any 2017 per a l’eliminació de bar-

racons a les escoles i instituts de les comarques gironines?

Palau del Parlament, 14 de març de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, Rafel Bruguera Batalla, diputats GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres previstes 
per a eliminar barracons de les escoles i els instituts de les 
comarques gironines
314-08338/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 53989 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Quines obres té previst dur a terme el Govern aquest any per eliminar barra-

cons a les escoles i instituts de les comarques gironines i, en tot cas, de quines es-
coles i instituts es tracta?

Palau del Parlament, 14 de març de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, Rafel Bruguera Batalla, diputats GP SOC 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la planificació o el 
pla d’actuació per a eliminar barracons de les escoles i els instituts 
de les comarques gironines
314-08339/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, JUNTAMENT AMB UN ALTRE 

DIPUTAT DEL GP SOC

Reg. 53990 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Par-

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

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 
– Disposa el Govern d’una planificació o pla d’actuació per a l’eliminació pro-

gressiva de barracons a les escoles i instituts de les comarques gironines i, en tot 
cas, quin és?

Palau del Parlament, 14 de març de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, Rafel Bruguera Batalla, diputats GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la redacció de la 
Proposició de llei de la gent gran de Catalunya
314-08340/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 53991 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

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.

El Ple del Parlament va aprovar, el dia 30 de juny de 2016 a la Moció 46/XI so-
bre les polítiques per a la gent gran, la presentació d’una Proposició de llei de la gent 
gran de Catalunya amb el recolzament de tots els grups parlamentaris. El termini de 
presentació d’aquesta iniciativa acaba el primer semestre del 2017. Interessa saber a 
aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– En quin punt es troba la redacció de la Proposició de llei de la gent gran de 
Catalunya?

Palau del Parlament, 14 de març de 2017 
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els treballs fets amb 
relació a la Proposició de llei de la gent gran de Catalunya
314-08341/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 53992 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

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.

El Ple del Parlament va aprovar el dia 30 de juny de 2016 a la Moció 46/XI sobre 
les polítiques per a la gent gran, la presentació d’una Proposició de llei de la gent 
gran de Catalunya amb el recolzament de tots els grups parlamentaris. El termini de 
presentació d’aquesta iniciativa acaba el primer semestre del 2017. Interessa saber a 
aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quins treballs s’han portat a terme?

Palau del Parlament, 14 de març de 2017 
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’un 
procés de participació amb relació a la Proposició de llei de la gent 
gran de Catalunya
314-08342/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 53993 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

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.

El Ple del Parlament va aprovar el dia 30 de juny de 2016 a la Moció 46/XI sobre 
les polítiques per a la gent gran, la presentació d’una Proposició de llei de la gent 
gran de Catalunya amb el recolzament de tots els grups parlamentaris. El termini de 
presentació d’aquesta iniciativa acaba el primer semestre del 2017. Interessa saber a 
aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Té previst el Govern algun procés de participació? En cas afirmatiu, quin és el 
seu calendari? Quines entitats i/o persones referents hi participen?

Palau del Parlament, 14 de març de 2017 
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació de la 
Proposició de llei de la gent gran de Catalunya en el termini establert 
pel Parlament
314-08343/11

FORMULACIÓ: RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC

Reg. 53994 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

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.

El Ple del Parlament va aprovar el dia 30 de juny de 2016 a la Moció 46/XI sobre 
les polítiques per a la gent gran, la presentació d’una Proposició de llei de la gent 
gran de Catalunya amb el recolzament de tots els grups parlamentaris. El termini de 
presentació d’aquesta iniciativa acaba el primer semestre del 2017. Interessa saber a 
aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Presentarà el Govern la Proposició de llei de la gent gran de Catalunya en el 
termini establert pel Parlament de Catalunya?

Palau del Parlament, 14 de març de 2017 
Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
centres públics d’educació secundària
314-08344/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 54118 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants centres públics d’educació secundària hi ha a Catalunya? Quins d’ells 

tenen jornada compactada? Quins d’ells mantenen jornada partida? (Es demana des-
glossar la informació per noms i comarques)

Palau del Parlament, 16 de març de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres públics 
d’educació secundària que mantenen el servei de menjador
314-08345/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 54119 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins centres públics d’educació secundària mantenen servei de menjador es-

colar? (Es demana desglossar la informació per noms i comarques)

Palau del Parlament, 16 de març de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres públics 
d’educació secundària amb jornada compactada que tenen servei de 
menjador
314-08346/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 54120 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quins centres públics d’educació secundària amb jornada compactada tenen 

obert el servei de menjador escolar? (Es demana desglossar la informació per noms 
i comarques)

Palau del Parlament, 16 de març de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de 
la Resolució 386/XI, sobre la revisió de la concessió d’ajuts per als 
menjadors escolars
314-08347/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 54121 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, 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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– Pot garantir el Govern el compliment de la Resolució 386/XI sobre la revisió 
de la concessió d’ajuts per a menjadors escolars?

Palau del Parlament, 16 de març de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el garantiment de 
l’obertura del servei de menjador als centres públics d’educació 
secundària que tenen jornada compactada
314-08348/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 54122 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, 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: 
– Pot garantir el Departament d’Ensenyament l’obertura del servei de menjador 

en els centres públics d’educació secundària que tenen jornada compactada per als 
alumnes escolaritzats fora de municipi i per als alumnes no desplaçats de famílies 
desafavorides econòmicament?

Palau del Parlament, 16 de març de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
escolaritzats fora del municipi que fan servir el servei de menjador 
en centres públics d’educació secundària amb jornada compactada
314-08349/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 54123 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants alumnes escolaritzats fora del municipi fan ús del servei de menja-

dor escolar en centres públics de secundària amb jornada compactada? Quants 
d’aquests/es alumnes gaudeixen de beca menjador? (Es demana desglossar la infor-
mació per comarques)

Palau del Parlament, 16 de març de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
escolaritzats fora del municipi que fan servir el servei de menjador 
en centres concertats d’educació secundària
314-08350/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 54124 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants alumnes escolaritzats fora de municipi fan ús del servei de menjador 

escolar en centres concertats de secundària? (Es demana desglossar la informació 
per comarques)

Palau del Parlament, 16 de març de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes 
escolaritzats en centres concertats d’educació secundària fora de 
llur municipi que tenen una beca de menjador
314-08351/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 54125 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

el que estableixen els articles 160 i 163 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 
– Quants alumnes escolaritzats fora del municipi en centres concertats de secun-

dària per manca d’oferta pública en el propi municipi tenen beca menjador? Quin 
cost suposa, en total? Quina/es Administracions es fan responsables de mantenir 
aquest servei i finançar aquest cost? (Es demana desglossar la informació per co-
marques)

Palau del Parlament, 16 de març de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
d’introduir el criteri de la renda per a concedir les beques de 
menjador als alumnes escolaritzats en centres concertats d’educació 
secundària fora de llur municipi per manca d’oferta pública
314-08352/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 54126 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, 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: 
– Té previst el Departament d’Ensenyament introduir el criteri de renda a l’hora 

de concedir beques menjador a l’alumnat escolaritzat fora del seu municipi per man-
ca d’oferta púbica, en centres concertats de secundària?

Palau del Parlament, 16 de març de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les possibles 
discriminacions entre alumnes escolaritzats en centres públics 
d’educació secundària sense servei de menjador i els escolaritzats 
en centres concertats d’educació secundària amb beca de menjador
314-08353/11

FORMULACIÓ: ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC

Reg. 54127 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament
Esther Niubó Cidoncha, 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: 
– Creu el Departament d’Ensenyament que es poden produir discriminacions 

en coexistir en un municipi alumnat escolaritzat en instituts públics de secundària, 
sense servei de menjador (ni dret a beca) amb altres escolaritzats en centres concer-
tats, per manca d’oferta pública en el seu propi municipi, amb dret a beca menjador 
independentment del nivell de renda?

Palau del Parlament, 16 de març de 2017 
Esther Niubó Cidoncha, diputada GP SOC
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