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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de promoure polítiques 
per a frenar i invertir la tendència de despoblament d’algunes comarques
314-00841/12
Formulació: Ramon Espadaler i Parcerisas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau d’execució de les accions 
del Pla integral de seguretat de les persones grans 2015-2018
314-00842/12
Formulació: Ramon Espadaler i Parcerisas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions del Pla integral de se-
guretat de les persones grans 2015-2018 que no s’han dut a terme
314-00843/12
Formulació: Ramon Espadaler i Parcerisas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions del Pla integral de se-
guretat de les persones grans 2015-2018 que es preveu de dur a terme enguany
314-00844/12
Formulació: Ramon Espadaler i Parcerisas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pla integral de seguretat de les 
persones grans 2015-2018
314-00845/12
Formulació: Ramon Espadaler i Parcerisas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat del Pla integral de 
seguretat de les persones grans en el quadrienni 2019-2022
314-00846/12
Formulació: Ramon Espadaler i Parcerisas, juntament amb un altre diputat del GP PSC-Units 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions de la Ins-
pecció de Treball per a la prevenció de riscos laborals el 2016 i el 2017
314-00847/12
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions de la Ins-
pecció de Treball per a la prevenció de riscos laborals previstes per al 2018
314-00848/12
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions de la Ins-
pecció de Treball en matèria d’ocupació i relacions laborals el 2016 i el 2017
314-00849/12
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions de la Ins-
pecció de Treball en matèria d’ocupació i relacions laborals previstes per al 2018
314-00850/12
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 34
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sancions i l’import 
recaptat per la Inspecció de Treball per contractació temporal fraudulenta el 2016 
i el 2017
314-00851/12
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes temporals 
expedientats per frau per la Inspecció de Treball
314-00852/12
Formulació: Carmen de Rivera i Pla, del GP Cs 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de psicòleg 
intern resident del 2015 ençà
314-00853/12
Formulació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions per sanci-
ons lingüístiques tramitades en el període 1999-2017
314-00854/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions per sanci-
ons lingüístiques tramitades d’ofici en el període 1999-2017
314-00855/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions per sanci-
ons lingüístiques tramitades per denúncia de persona física en el període 1999-2017
314-00856/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions per sancions 
lingüístiques tramitades per denúncia de persona jurídica en el període 1999-2017
314-00857/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actuacions per sanci-
ons lingüístiques tramitades a cada municipi en el període 1999-2017
314-00858/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import recaptat per sancions lin-
güístiques en el període 1999-2017
314-00859/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import recaptat per sancions lin-
güístiques en el període 1999-2017 a cada municipi
314-00860/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la tramitació de les ac-
tuacions per sancions lingüístiques en el període 1999-2017
314-00861/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les parcel·les d’ús residencial lliure 
propietat de les administracions públiques
314-00862/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les parcel·les d’ús residencial amb 
alguna protecció propietat de les administracions públiques
314-00863/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les parcel·les pendents de requa-
lificació urbanística propietat de les administracions públiques
314-00864/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de compravendes d’ha-
bitatges als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona del 2003 ençà
314-00865/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 42
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de compravendes d’ha-
bitatges als municipis de més de 20.000 habitants del 2003 ençà
314-00866/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de compravendes d’ha-
bitatges a cada comarca del 2003 ençà
314-00867/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de lloguers d’habitatges 
als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona del 2003 ençà
314-00868/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de lloguers d’habitatges 
als municipis de més de 20.000 habitants del 2003 ençà
314-00869/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels gravàmens tributaris 
per arrendament d’habitatges als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
del 2003 ençà
314-00870/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels gravàmens tributaris per 
arrendament d’habitatges als municipis de més de 20.000 habitants del 2003 ençà
314-00871/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels gravàmens tributaris 
per arrendament d’habitatges a cada comarca del 2003 ençà
314-00872/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels gravàmens tributaris 
per compravendes d’habitatges als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
del 2003 ençà
314-00873/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels gravàmens tributaris per 
compravendes d’habitatges als municipis de més de 20.000 habitants del 2003 ençà
314-00874/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels gravàmens tributaris 
per compravendes d’habitatges a cada comarca del 2003 ençà
314-00875/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de lloguers d’habitatges 
a cada comarca del 2003 ençà
314-00876/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de certificacions ener-
gètiques d’habitatges unifamiliars en bloc de segona mà en el període 2013-2017
314-00877/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de certificacions ener-
gètiques d’habitatges unifamiliars de segona mà en el període 2013-2017
314-00878/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de certificacions ener-
gètiques d’edificis d’habitatges de segona mà en el període 2013-2017
314-00879/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 49
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de certificacions ener-
gètiques d’habitatges unifamiliars d’obra nova en el període 2013-2017
314-00880/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de certificacions ener-
gètiques d’edificis d’habitatges en blocs d’obra nova en el període 2013-2017
314-00881/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de certificacions ener-
gètiques d’habitatges de segona mà als municipis de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona en el període 2013-2017
314-00882/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de certificacions ener-
gètiques d’habitatges de segona mà als municipis de més de 20.000 habitants en 
el període 2013-2017
314-00883/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de certificacions ener-
gètiques d’habitatges de segona mà a cada comarca en el període 2013-2017
314-00884/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de certificacions energè-
tiques d’habitatges d’obra nova als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
en el període 2013-2017
314-00885/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de certificacions ener-
gètiques d’habitatges d’obra nova als municipis de més de 20.000 habitants en el 
període 2013-2017
314-00886/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de certificacions ener-
gètiques d’habitatges d’obra nova a cada comarca en el període 2013-2017
314-00887/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de com-
provació de les certificacions energètiques d’habitatges de segona mà en el perío-
de 2013-2017
314-00888/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de com-
provació de les certificacions energètiques d’habitatges d’obra nova en el període 
2013-2017
314-00889/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i el tipus de requeriment 
efectuats arran de les inspeccions de comprovació de les certificacions energètiques 
d’habitatges de segona mà en el període 2013-2017
314-00890/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i el tipus de requeriment 
efectuats arran de les inspeccions de comprovació de les certificacions energètiques 
d’obra nova en el període 2013-2017
314-00891/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobres els ingressos per taxes de registre 
de certificacions energètiques d’habitatges en el període 2013-2017
314-00892/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 55



BOPC 51
6 d’abril de 2018

Taula de contingut 5

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de certi-
ficacions energètiques d’habitatges fetes per personal propi de les administracions 
en el període 2013-2017
314-00893/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’inspeccions de certi-
ficacions energètiques d’habitatges fetes per personal aliè a les administracions en 
el període 2013-2017
314-00894/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació d’adjudicacions dels ser-
veis d’inspecció de les certificacions d’eficiència energètica
314-00895/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds per a ac-
cedir a habitatges de lloguer social en el període 2010-2017
314-00896/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds per a ac-
cedir a habitatges de lloguer social desestimades en el període 2010-2017
314-00897/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds per a ac-
cedir a habitatges de lloguer social presentades per persones d’entre 18 i 30 anys 
en el període 2010-2017
314-00898/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds per a ac-
cedir a habitatges de lloguer social presentades per famílies amb fills a càrrec en 
el període 2010-2017
314-00899/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds per a ac-
cedir a habitatges de lloguer social presentades per persones de la tercera edat en 
el període 2010-2017
314-00900/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds per a ac-
cedir a habitatges de lloguer social presentades per persones amb discapacitat en 
el període 2010-2017
314-00901/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds per a ac-
cedir a habitatges de lloguer social als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona en el període 2010-2017
314-00902/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds per a ac-
cedir a habitatges de lloguer social als municipis de més de 20.000 habitants en el 
període 2010-2017
314-00903/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds per a ac-
cedir a habitatges de lloguer social a cada comarca en el període 2010-2017
314-00904/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer 
social atorgats en el període 2010-2017
314-00905/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 62
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer 
social atorgats als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el període 
2010-2017
314-00906/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer 
social atorgats als municipis de més de 20.000 habitants en el període 2010-2017
314-00907/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer 
social atorgats a cada comarca en el període 2010-2017
314-00908/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer 
social atorgats a persones d’entre 18 i 30 anys als municipis de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona en el període 2010-2017
314-00909/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer 
social atorgats a persones d’entre 18 i 30 anys dels municipis de més de 20.000 
habitants en el període 2010-2017
314-00910/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer so-
cial atorgats a persones d’entre 18 i 30 anys a cada comarca en el període 2010-2017
314-00911/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer 
social atorgats a famílies amb fills a càrrec als municipis de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona en el període 2010-2017
314-00912/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer 
social atorgats a famílies amb fills a càrrec als municipis de més de 20.000 habi-
tants en el període 2010-2017
314-00913/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer 
social atorgats a famílies amb fills a càrrec a cada comarca en el període 2010-2017
314-00914/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer 
social atorgats a persones de la tercera edat als municipis de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona en el període 2010-2017
314-00915/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer 
social atorgats a persones de la tercera edat als municipis de més de 20.000 habi-
tants en el període 2010-2017
314-00916/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer 
social atorgats a persones de la tercera edat a cada comarca en el període 2010-2017
314-00917/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer 
social atorgats a persones amb discapacitat als municipis de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona en el període 2010-2017
314-00918/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 70
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer 
social atorgats a persones amb discapacitat als municipis de més de 20.000 habi-
tants en el període 2010-2017
314-00919/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges de lloguer 
social atorgats a persones amb discapacitat a cada comarca en el període 2010-2017
314-00920/12
Formulació: Sergio Sanz Jiménez, del GP Cs 71
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3. Tramitacions en curs

3.25. Preguntes al Govern

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió 
de promoure polítiques per a frenar i invertir la tendència de 
despoblament d’algunes comarques
314-00841/12

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER I PARCERISAS, JUNTAMENT AMB UN 

ALTRE DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 2163 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Ramon Espadaler i Parcerisas, diputat, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

El seguiment acurat de la tendència demogràfica que segueix Catalunya els dar-
rers anys, segons les dades proporcionades per l’IDESCAT, permet afirmar que, si 
bé hi ha hi ha una lleugera tendència a l’increment poblacional, aquest es reparteix 
de forma molt diferent entre els desfrenat territoris o comarques. En aquest sentit, 
les dades corresponents al 2017 permeten constatar –una vegada més– que hi ha 
un conjunt de comarques immerses en una clara regressió demogràfica i a un enve-
lliment superior a la mitjana de Catalunya. Interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari: 

– Té previst el Govern promoure alguna política per tal de frenar i, en la mesura 
del possible, revertir aquesta tendència clara al despoblament a les comarques de 
la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d’Ebre, la Terra Alta, el Berguedà, l’Alt 
Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i la Segarra?

En cas afirmatiu, 
– quins són els principals eixos de les polítiques que es preveu implementar?
– té previst el Govern treballar conjuntament amb els Consells Comarcals i 

Ajuntaments directament afectats?
– Quins recursos (inclosos els pressupostaris) preveu esmerçar-hi el Govern?

Palau del Parlament, 21 de març de 2018
Ramon Espadaler i Parcerisas, Raúl Moreno Montaña, diputats, GP PSC-Units



BOPC 51
6 d’abril de 2018

3.25.15. Preguntes per escrit 10

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau d’execució 
de les accions del Pla integral de seguretat de les persones grans 
2015-2018
314-00842/12

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER I PARCERISAS, JUNTAMENT AMB UN 

ALTRE DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 2164 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Ramon Espadaler i Parcerisas, diputat, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

El 12 de desembre de 2014 el Govern de la Generalitat va aprovar el Pla integral 
de seguretat de les persones grans, 2015-2018. L’esmentat Pla establia quatre Ei-
xos i detallava un total de 53 accions concretes –que es detallen a continuació–, tot 
identificant les unitats responsables de la seva execució, tant al si del Departament 
d’Interior, com en coordinació amb altres agents tant del propi Govern, com externs.

El Pla estableix que al final de cada exercici s’elaborà un informe d’avaluació 
i seguiment en què es presentaran els indicadors principals i s’analitzà l’evolució. 
Aquests informes, segons s’expressà en el Pla, seran un element de coneixement per 
a la introducció de millores i la definició de nous objectius.

La relació de les 53 accions del Pla respecte les quals es formula la pregunta 
precedent és: 

1. Difusió de consells d’autoprotecció específics per a les persones grans desti-
nats a evitar: 

a. Que siguin víctimes d’il·lícits penals.
– Assoliment
– Nombre de notes de premsa / accions a les
b. Accidents a la llar (fuita de gas, electrocució, intoxicacions...).
xarxes socials
c. Riscos derivats de fenòmens externs (meteorològics, riscos industrials, incen-

dis).
– Nombre de sessions informatives o actes de difusió dels consells de seguretat
2. Revisió, ampliació i actualització de l’apartat sobre Seguretat de les persones 

grans del web del Departament d’Interior.
– Nombre de fullets informatius o documents amb consells específics elaborats
3. Increment de les accions informatives i de difusió a les xarxes socials en què 

participa el Departament d’Interior (Youtube, Twitter, Facebook, Flickr).
4. Potenciació de les sessions informatives adreçades a persones grans per tractar 

problemàtiques de seguretat específiques.
a. Mobilitat segura.
b. Consells de seguretat.
c. Per evitar que siguin víctimes d’il·lícits penals.
d. Accidents a la llar (fuita de gas, electrocució, intoxicacions...).
e. Riscos derivats de fenòmens externs (meteorològics, riscos industrials, incen-

dis).
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5. Disseny i distribució d’equips d’emergència per aplegar la documentació 
(DNI, llibretes/targetes bancàries...) i material (medicaments, claus de casa, llan-
terna...).

6. Implantació d’un qüestionari de valoració policial de risc per a les persones 
grans víctimes de violència de gènere.

– Assoliment
7. Disseny i implantació d’un qüestionari de valoració policial del risc per a l’àm-

bit de les persones grans (homes i dones) víctimes de violència domèstica.
8. Avaluació i seguiment de l’ús del «Formulari de sospita de maltractaments a 

gent gran» del cos de Mossos d’Esquadra.
9. Actualització de les instruccions violència masclista o domèstica.
policials sobre el model d’atenció a les persones grans víctimes de
– Assoliment
– Nombre d’instruccions revisades
– Nombre de protocols elaborats o revisats
Crear i actualitzar eines de treball per millorar l’atenció a les persones grans que 

es troben en una situació de risc per a la seva seguretat
Una vegada detectada la situació de risc, l’èxit de l’actuació preventiva o de la 

intervenció reparadora, un cop s’ha produït el dany, depèn de l’existència de pautes, 
procediments i recursos eficaços per intervenir amb les persones grans.

10. Disseny i implementació d’una aplicació per a telèfons mòbils adaptada per 
a persones grans que permetrà un accés ràpid i intuïtiu al servei 112 d’atenció d’ur-
gència.

11. Disseny de protocols operatius per a situacions d’emergència adreçats a vo-
luntaris de protecció civil, Creu Roja, tècnics operatius de la Direcció General de 
Protecció Civil en actuacions durant emergències (per exemple: atenció del punt 
d’acollida de persones desallotjades, reubicació de centres de gent gran durant una 
emergència, etc.).

12. Disseny de protocols específics de comunicació per a casos d’emergència 
dirigits a les persones grans per part del Centre de Coordinació Operativa de Cata-
lunya (CECAT).

13. Anàlisi de la normativa penal i processal penal, i elaboració de propostes de 
modificació legislativa o impuls de noves propostes normatives que donin resposta 
a situacions de risc per a la seguretat de les persones grans (per exemple, millorar 
la redacció del concepte de persona desvalguda; modificar l’excusa legal absolutòria 
de parentiu, modificar l’agreujant per al delicte d’estafa...).

– Informes elaborats
– Projectes normatius impulsats
– Nombre de contactes realitzats
14. Elevació de propostes de modificació de la Llei de trànsit en l’àmbit dels 

centres de reconeixement de conductors o factors de risc que puguin incidir en la 
seguretat viària.

15. Pla d’enquestes: realització d’enquestes en l’àmbit de la seguretat de les per-
sones grans.

– Assoliment
a. Enquesta de seguretat pública de Catalunya, edició especial de les persones 

grans (2014-2015).
– Nombre d’enquestes realitzades
b. Enquesta de seguretat pública de Catalunya, mòdul de percepció sobre la se-

guretat de les persones grans (2015-2016).
– Nombre de preguntes introduïdes (a enquestes externes al Departament)
c. Enquestasobrelaseguretatdelespersonesgransdestinadaaprofessionalsocuida-

dors. d. Enquesta de seguretat de persones grans ingressades a residències.
– Nombre d’estudis realitzats
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16. Introducció de variables específiques sobre la seguretat de les persones grans 
a les enquestes genèriques de la Generalitat de Catalunya (per exemple, a les enques-
tes del Centre d’Estudis d’Opinió).

17. Estudi sobre les dades policials relatives a la victimització de les persones 
grans per tal d’establir polítiques preventives eficaces.

18. Realització d’un estudi orientat a la detecció del consum de psicofàrmacs que 
posen en perill la conducció segura. 

19. Millora dels itineraris interurbans de vianants entre nuclis urbans propers 
per tal de garantir que els desplaçaments a peu i amb bicicleta disposin d’un espai 
còmode i segur, segregat de la xarxa viària.

– Nombre de noves vies de vianants o ciclistes entre nuclis de població
20. Millora de la compatibilitat de la mobilitat dels usuaris més vulnerables en 

les infraestructures viàries.
– Nombre de zones que han assolit la compatibilitat entre grups vulnerables en 

les infrastructures viàries.
21. Elaboració del document de base per al Pacte nacional per a la seguretat de 

les persones grans. 
22. Posar a disposició de les policies locals el «Formulari de sospita de maltrac-

taments a gent gran» i coordinació amb la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra per a la gestió dels casos de violència domèstica detectats.

– Nombre de policies locals que assumeixen el formulari
23. Anàlisi de la possibilitat d’utilització del «Qüestionari policial de valoració 

de risc (QPVR)» de les víctimes de violència de gènere i domèstica per part de les 
policies locals.

– Nombre de policies locals que utilitzen el QPVR 
– Nombre de convenis formalitzats
24. Creació d’un grup de treball amb les policies locals de Catalunya per estu-

diar vies de col·laboració en el seguiment i protecció a persones grans víctimes de 
violència masclista i domèstica.

25. Formalització de convenis de col·laboració amb els ajuntaments de Catalu-
nya per afavorir la coordinació entre cossos policials (Mossos d’Esquadra i policies 
locals) en aquest àmbit.

26. Accions de sensibilització adreçades al sector de la seguretat privada (jorna-
des formatives, tríptics informatius...).

– Assoliment
27. Incorporació de la comunicació d’informacions rellevants sobre seguretat de 

les persones grans entre el cos de Mossos d’Esquadra i les empreses de seguretat a 
través de l’anomenada «Xarxa d’Informació».

– Nombre d’informacions rellevants en aquest àmbit
– Nombre de jornades formatives
28. Estudi de les diferents vies de col·laboració ciutadana i amb el tercer sector 

per protegir les persones grans comptant amb la implicació del seu entorn més pro-
per.

– Assoliment
– Nombre de casos de risc detectats
29. Realització de contactes i trobades amb entitats del tercer sector que treballen 

aquest àmbit per tractar qüestions de seguretat.
– Nombre de contactes
30. Estudi d’una possible col·laboració amb la Creu Roja de Catalunya per garan-

tir la seguretat de les persones grans amb ordre judicial de protecció.
– Nombre d’acords o accions de responsabilitat social corporativa
31. Desenvolupament de protocols del conveni de col·laboració amb la Creu Roja 

de Catalunya en l’àmbit de la protecció civil per al seu desenvolupament en l’àmbit 
específic de les persones grans.
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32. Intercanvi d’experiències amb els ajuntaments i les seves associacions de vo-
luntaris de protecció civil per ampliar el ventall de coneixement en relació amb les 
persones grans.

33. Estudi de formes de col·laboració amb el sector privat mitjançant la respon-
sabilitat social corporativa.

34. Col·laboració amb el Departament de Benestar Social i Família en la im-
plantació del Protocol marc i orientacions d’actuació contra el maltractament a les 
persones grans.

– Assoliment
– Nombre de convenis formalitzats
– Acords o protocols d’actuació assolits
35. Col·laboració amb les diputacions provincials en aplicació dels convenis per a 

la prevenció en matèria de seguretat de les persones grans més vulnerables usuàries 
del servei local de teleassistència de la Diputació (Barcelona i Girona).

36. Formalització de convenis per a la prevenció en matèria de seguretat de les 
persones grans més vulnerables usuàries del servei local de teleassistència de la Di-
putació (Tarragona, Lleida i ciutat de Barcelona).

37. Establiment de mecanismes de col·laboració amb la Fiscalia del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya per tractar la problemàtica d’aquest col·lectiu.

38. Establiment d’acords i de mecanismes de col·laboració amb el Consell dels 
Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya sobre les possibilitats de col·laboració 
entre la Policia de Catalunya i el torn d’ofici especialitzat en el maltractament a les 
persones grans.

39. Establiment d’acords amb els col·legis professionals de Catalunya per reforçar 
mecanismes de cooperació per millorar la detecció de situacions de risc de ser vícti-
mes d’il·lícits penals de les persones grans (metges, notaris, farmacèutics...).

40. Creació del Grup de Treball de Gent Gran en el marc de la Comissió Catala-
na de Trànsit i Seguretat Viària.

41. Publicació d’un número monogràfic de la Revista de Seguretat Pública de 
Catalunya sobre la seguretat de les persones grans.

– Assoliment
– Nombre de sessions informatives o actes
42. Explotació i presentació de les dades de les enquestes en l’àmbit de la segu-

retat de les persones grans.
de difusió dels resultats
43. Explotació i presentació de les dades de victimització per causa dels acci-

dents de trànsit en els quals són implicades les persones majors de 65 anys.
– Nombre d’exemplars lliurats o de trameses realitzades
44. Creació d’una taula de treball formada per l’Àrea de Benestar Social de la 

Diputació de Barcelona i la Direcció General de Protecció Civil per millorar el ser-
vei de teleassistència (estudiar tipologies d’usuaris, elaborar missatges clars i con-
tinguts per a les sessions formatives, etc.).

– Nombre de persones assistents a les sessions de difusió de resultats, jornades 
o formacions

45. Formació específica a responsables i operadors del servei de teleassistència.
46. Realització de jornades monogràfiques sobre la matèria adreçades a espe-

cialistes.
– Nombre de jornades
47. Impuls d’un grup de treball internacional amb especialistes sobre la matèria 

en el marc del Fòrum Europeu de la Seguretat Urbana (EFUS).
– Assoliment
– Nombre de persones integrants o assistents
48. Convocatòria d’una beca d’investigació i seguretat i les persones grans.
recerca destinada a aprofundir en aspectes relacionats amb la del grup de treball
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– Nombre de països integrants del grup
– Nombre de reunions del grup de treball
– Nombre d’informes i estudis elaborats
49. Creació d’un grup de recerca en el tema universitària.
de la seguretat de les persones grans, en l’àmbit de la recerca
50. Col·laboració en projectes internacionals.
– Nombre de projectes internacionals
51. Elaboració d’un informe sobre mesures àmbit.
preventives que s’estiguin aplicant arreu del món en aquest àmbit.
52. Formació sobre el maltractament a les persones grans adreçada als agents del 

cos de Mossos d’Esquadra i de les policies locals.
– Nombre de cursos
– Nombre d’alumnes assistents
53. Formació específica en l’àmbit de les persones grans adreçada al personal 

dels grups d’Atenció a la Víctima (GAV), a les unitats de Seguretat Ciutadana i a les 
oficines de Relació amb la Comunitat.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el detall del grau d’execució a dia d’avui de cadascuna de les 53 ac-

cions contingudes al Pla integral de seguretat de les persones grans, 2015-2018, que 
es relacionen anteriorment?

Palau del Parlament, 21 de març de 2018
Ramon Espadaler i Parcerisas, Raúl Moreno Montaña, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions del Pla 
integral de seguretat de les persones grans 2015-2018 que no s’han 
dut a terme
314-00843/12

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER I PARCERISAS, JUNTAMENT AMB UN 

ALTRE DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 2165 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Ramon Espadaler i Parcerisas, diputat, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

El 12 de desembre de 2014 el Govern de la Generalitat va aprovar el Pla integral 
de seguretat de les persones grans, 2015-2018. L’esmentat Pla establia quatre Ei-
xos i detallava un total de 53 accions concretes –que es detallen a continuació–, tot 
identificant les unitats responsables de la seva execució, tant al si del Departament 
d’Interior, com en coordinació amb altres agents tant del propi Govern, com externs.

El Pla estableix que al final de cada exercici s’elaborà un informe d’avaluació 
i seguiment en què es presentaran els indicadors principals i s’analitzà l’evolució. 
Aquests informes, segons s’expressà en el Pla, seran un element de coneixement per 
a la introducció de millores i la definició de nous objectius.
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La relació de les 53 accions del Pla respecte les quals es formula la pregunta 
precedent és: 

1. Difusió de consells d’autoprotecció específics per a les persones grans desti-
nats a evitar: 

a. Que siguin víctimes d’il·lícits penals.
– Assoliment
– Nombre de notes de premsa / accions a les
b. Accidents a la llar (fuita de gas, electrocució, intoxicacions...).
xarxes socials
c. Riscos derivats de fenòmens externs (meteorològics, riscos industrials, incen-

dis).
– Nombre de sessions informatives o actes de difusió dels consells de seguretat
2. Revisió, ampliació i actualització de l’apartat sobre Seguretat de les persones 

grans del web del Departament d’Interior.
– Nombre de fullets informatius o documents amb consells específics elaborats
3. Increment de les accions informatives i de difusió a les xarxes socials en què 

participa el Departament d’Interior (Youtube, Twitter, Facebook, Flickr).
4. Potenciació de les sessions informatives adreçades a persones grans per tractar 

problemàtiques de seguretat específiques.
a. Mobilitat segura.
b. Consells de seguretat.
c. Per evitar que siguin víctimes d’il·lícits penals.
d. Accidents a la llar (fuita de gas, electrocució, intoxicacions...).
e. Riscos derivats de fenòmens externs (meteorològics, riscos industrials, incen-

dis).
5. Disseny i distribució d’equips d’emergència per aplegar la documentació 

(DNI, llibretes/targetes bancàries...) i material (medicaments, claus de casa, llan-
terna...).

6. Implantació d’un qüestionari de valoració policial de risc per a les persones 
grans víctimes de violència de gènere.

– Assoliment
7. Disseny i implantació d’un qüestionari de valoració policial del risc per a l’àm-

bit de les persones grans (homes i dones) víctimes de violència domèstica.
8. Avaluació i seguiment de l’ús del «Formulari de sospita de maltractaments a 

gent gran» del cos de Mossos d’Esquadra.
9. Actualització de les instruccions violència masclista o domèstica.
policials sobre el model d’atenció a les persones grans víctimes de
– Assoliment
– Nombre d’instruccions revisades
– Nombre de protocols elaborats o revisats
Crear i actualitzar eines de treball per millorar l’atenció a les persones grans que 

es troben en una situació de risc per a la seva seguretat
Una vegada detectada la situació de risc, l’èxit de l’actuació preventiva o de la 

intervenció reparadora, un cop s’ha produït el dany, depèn de l’existència de pautes, 
procediments i recursos eficaços per intervenir amb les persones grans.

10. Disseny i implementació d’una aplicació per a telèfons mòbils adaptada per 
a persones grans que permetrà un accés ràpid i intuïtiu al servei 112 d’atenció d’ur-
gència.

11. Disseny de protocols operatius per a situacions d’emergència adreçats a vo-
luntaris de protecció civil, Creu Roja, tècnics operatius de la Direcció General de 
Protecció Civil en actuacions durant emergències (per exemple: atenció del punt 
d’acollida de persones desallotjades, reubicació de centres de gent gran durant una 
emergència, etc.).
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12. Disseny de protocols específics de comunicació per a casos d’emergència 
dirigits a les persones grans per part del Centre de Coordinació Operativa de Cata-
lunya (CECAT).

13. Anàlisi de la normativa penal i processal penal, i elaboració de propostes de 
modificació legislativa o impuls de noves propostes normatives que donin resposta 
a situacions de risc per a la seguretat de les persones grans (per exemple, millorar 
la redacció del concepte de persona desvalguda; modificar l’excusa legal absolutòria 
de parentiu, modificar l’agreujant per al delicte d’estafa...).

– Informes elaborats
– Projectes normatius impulsats
– Nombre de contactes realitzats
14. Elevació de propostes de modificació de la Llei de trànsit en l’àmbit dels 

centres de reconeixement de conductors o factors de risc que puguin incidir en la 
seguretat viària.

15. Pla d’enquestes: realització d’enquestes en l’àmbit de la seguretat de les per-
sones grans.

– Assoliment
a. Enquesta de seguretat pública de Catalunya, edició especial de les persones 

grans (2014-2015).
– Nombre d’enquestes realitzades
b. Enquesta de seguretat pública de Catalunya, mòdul de percepció sobre la se-

guretat de les persones grans (2015-2016).
– Nombre de preguntes introduïdes (a enquestes externes al Departament)
c. Enquestasobrelaseguretatdelespersonesgransdestinadaaprofessionalsocuida-

dors. 
d. Enquesta de seguretat de persones grans ingressades a residències.
– Nombre d’estudis realitzats
16. Introducció de variables específiques sobre la seguretat de les persones grans 

a les enquestes genèriques de la Generalitat de Catalunya (per exemple, a les enques-
tes del Centre d’Estudis d’Opinió).

17. Estudi sobre les dades policials relatives a la victimització de les persones 
grans per tal d’establir polítiques preventives eficaces.

18. Realització d’un estudi orientat a la detecció del consum de psicofàrmacs que 
posen en perill la conducció segura. 

19. Millora dels itineraris interurbans de vianants entre nuclis urbans propers 
per tal de garantir que els desplaçaments a peu i amb bicicleta disposin d’un espai 
còmode i segur, segregat de la xarxa viària.

– Nombre de noves vies de vianants o ciclistes entre nuclis de població
20. Millora de la compatibilitat de la mobilitat dels usuaris més vulnerables en 

les infraestructures viàries.
– Nombre de zones que han assolit la compatibilitat entre grups vulnerables en 

les infrastructures viàries.
21. Elaboració del document de base per al Pacte nacional per a la seguretat de 

les persones grans. 
22. Posar a disposició de les policies locals el «Formulari de sospita de maltrac-

taments a gent gran» i coordinació amb la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra per a la gestió dels casos de violència domèstica detectats.

– Nombre de policies locals que assumeixen el formulari
23. Anàlisi de la possibilitat d’utilització del «Qüestionari policial de valoració 

de risc (QPVR)» de les víctimes de violència de gènere i domèstica per part de les 
policies locals.

– Nombre de policies locals que utilitzen el QPVR 
– Nombre de convenis formalitzats
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24. Creació d’un grup de treball amb les policies locals de Catalunya per estu-
diar vies de col·laboració en el seguiment i protecció a persones grans víctimes de 
violència masclista i domèstica.

25. Formalització de convenis de col·laboració amb els ajuntaments de Catalu-
nya per afavorir la coordinació entre cossos policials (Mossos d’Esquadra i policies 
locals) en aquest àmbit.

26. Accions de sensibilització adreçades al sector de la seguretat privada (jorna-
des formatives, tríptics informatius...).

– Assoliment
27. Incorporació de la comunicació d’informacions rellevants sobre seguretat de 

les persones grans entre el cos de Mossos d’Esquadra i les empreses de seguretat a 
través de l’anomenada «Xarxa d’Informació».

– Nombre d’informacions rellevants en aquest àmbit
– Nombre de jornades formatives
28. Estudi de les diferents vies de col·laboració ciutadana i amb el tercer sector per 

protegir les persones grans comptant amb la implicació del seu entorn més proper.
– Assoliment
– Nombre de casos de risc detectats
29. Realització de contactes i trobades amb entitats del tercer sector que treballen 

aquest àmbit per tractar qüestions de seguretat.
– Nombre de contactes
30. Estudi d’una possible col·laboració amb la Creu Roja de Catalunya per garan-

tir la seguretat de les persones grans amb ordre judicial de protecció.
– Nombre d’acords o accions de responsabilitat social corporativa
31. Desenvolupament de protocols del conveni de col·laboració amb la Creu Roja 

de Catalunya en l’àmbit de la protecció civil per al seu desenvolupament en l’àmbit 
específic de les persones grans.

32. Intercanvi d’experiències amb els ajuntaments i les seves associacions de vo-
luntaris de protecció civil per ampliar el ventall de coneixement en relació amb les 
persones grans.

33. Estudi de formes de col·laboració amb el sector privat mitjançant la respon-
sabilitat social corporativa.

34. Col·laboració amb el Departament de Benestar Social i Família en la im-
plantació del Protocol marc i orientacions d’actuació contra el maltractament a les 
persones grans.

– Assoliment
– Nombre de convenis formalitzats
– Acords o protocols d’actuació assolits
35. Col·laboració amb les diputacions provincials en aplicació dels convenis per a 

la prevenció en matèria de seguretat de les persones grans més vulnerables usuàries 
del servei local de teleassistència de la Diputació (Barcelona i Girona).

36. Formalització de convenis per a la prevenció en matèria de seguretat de les 
persones grans més vulnerables usuàries del servei local de teleassistència de la Di-
putació (Tarragona, Lleida i ciutat de Barcelona).

37. Establiment de mecanismes de col·laboració amb la Fiscalia del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya per tractar la problemàtica d’aquest col·lectiu.

38. Establiment d’acords i de mecanismes de col·laboració amb el Consell dels 
Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya sobre les possibilitats de col·laboració 
entre la Policia de Catalunya i el torn d’ofici especialitzat en el maltractament a les 
persones grans.

39. Establiment d’acords amb els col·legis professionals de Catalunya per reforçar 
mecanismes de cooperació per millorar la detecció de situacions de risc de ser vícti-
mes d’il·lícits penals de les persones grans (metges, notaris, farmacèutics...).
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40. Creació del Grup de Treball de Gent Gran en el marc de la Comissió Catala-
na de Trànsit i Seguretat Viària.

41. Publicació d’un número monogràfic de la Revista de Seguretat Pública de 
Catalunya sobre la seguretat de les persones grans.

– Assoliment
– Nombre de sessions informatives o actes
42. Explotació i presentació de les dades de les enquestes en l’àmbit de la segu-

retat de les persones grans.
de difusió dels resultats
43. Explotació i presentació de les dades de victimització per causa dels acci-

dents de trànsit en els quals són implicades les persones majors de 65 anys.
– Nombre d’exemplars lliurats o de trameses realitzades
44. Creació d’una taula de treball formada per l’Àrea de Benestar Social de la 

Diputació de Barcelona i la Direcció General de Protecció Civil per millorar el ser-
vei de teleassistència (estudiar tipologies d’usuaris, elaborar missatges clars i con-
tinguts per a les sessions formatives, etc.).

– Nombre de persones assistents a les sessions de difusió de resultats, jornades 
o formacions

45. Formació específica a responsables i operadors del servei de teleassistència.
46. Realització de jornades monogràfiques sobre la matèria adreçades a espe-

cialistes.
– Nombre de jornades
47. Impuls d’un grup de treball internacional amb especialistes sobre la matèria 

en el marc del Fòrum Europeu de la Seguretat Urbana (EFUS).
– Assoliment
– Nombre de persones integrants o assistents
48. Convocatòria d’una beca d’investigació i seguretat i les persones grans.
recerca destinada a aprofundir en aspectes relacionats amb la del grup de treball
– Nombre de països integrants del grup
– Nombre de reunions del grup de treball
– Nombre d’informes i estudis elaborats
49. Creació d’un grup de recerca en el tema universitària.
de la seguretat de les persones grans, en l’àmbit de la recerca
50. Col·laboració en projectes internacionals.
– Nombre de projectes internacionals
51. Elaboració d’un informe sobre mesures àmbit.
preventives que s’estiguin aplicant arreu del món en aquest àmbit.
52. Formació sobre el maltractament a les persones grans adreçada als agents del 

cos de Mossos d’Esquadra i de les policies locals.
– Nombre de cursos
– Nombre d’alumnes assistents
53. Formació específica en l’àmbit de les persones grans adreçada al personal 

dels grups d’Atenció a la Víctima (GAV), a les unitats de Seguretat Ciutadana i a les 
oficines de Relació amb la Comunitat.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina és la relació detallada de les actuacions contingudes al Pla integral de 

seguretat de les persones grans, 2015-2018, relacionades anteriorment, que no han 
estat implementades? Quines són les raons que justifiquen la no implementació de 
cadascuna de les actuacions no portades a terme?

Palau del Parlament, 21 de març de 2018
Ramon Espadaler i Parcerisas, Raúl Moreno Montaña, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions del Pla 
integral de seguretat de les persones grans 2015-2018 que es preveu 
de dur a terme enguany
314-00844/12

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER I PARCERISAS, JUNTAMENT AMB UN 

ALTRE DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 2166 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Ramon Espadaler i Parcerisas, diputat, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

El 12 de desembre de 2014 el Govern de la Generalitat va aprovar el Pla integral 
de seguretat de les persones grans, 2015-2018. L’esmentat Pla establia quatre Ei-
xos i detallava un total de 53 accions concretes –que es detallen a continuació–, tot 
identificant les unitats responsables de la seva execució, tant al si del Departament 
d’Interior, com en coordinació amb altres agents tant del propi Govern, com externs.

El Pla estableix que al final de cada exercici s’elaborà un informe d’avaluació 
i seguiment en què es presentaran els indicadors principals i s’analitzà l’evolució. 
Aquests informes, segons s’expressà en el Pla, seran un element de coneixement per 
a la introducció de millores i la definició de nous objectius.

La relació de les 53 accions del Pla respecte les quals es formula la pregunta 
precedent és: 

1. Difusió de consells d’autoprotecció específics per a les persones grans desti-
nats a evitar: 

a. Que siguin víctimes d’il·lícits penals.
– Assoliment
– Nombre de notes de premsa / accions a les
b. Accidents a la llar (fuita de gas, electrocució, intoxicacions...).
xarxes socials
c. Riscos derivats de fenòmens externs (meteorològics, riscos industrials, incendis).
– Nombre de sessions informatives o actes de difusió dels consells de seguretat
2. Revisió, ampliació i actualització de l’apartat sobre Seguretat de les persones 

grans del web del Departament d’Interior.
– Nombre de fullets informatius o documents amb consells específics elaborats
3. Increment de les accions informatives i de difusió a les xarxes socials en què 

participa el Departament d’Interior (Youtube, Twitter, Facebook, Flickr).
4. Potenciació de les sessions informatives adreçades a persones grans per tractar 

problemàtiques de seguretat específiques.
a. Mobilitat segura.
b. Consells de seguretat.
c. Per evitar que siguin víctimes d’il·lícits penals.
d. Accidents a la llar (fuita de gas, electrocució, intoxicacions...).
e. Riscos derivats de fenòmens externs (meteorològics, riscos industrials, incendis).
5. Disseny i distribució d’equips d’emergència per aplegar la documentació 

(DNI, llibretes/targetes bancàries...) i material (medicaments, claus de casa, llan-
terna...).
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6. Implantació d’un qüestionari de valoració policial de risc per a les persones 
grans víctimes de violència de gènere.

– Assoliment
7. Disseny i implantació d’un qüestionari de valoració policial del risc per a l’àm-

bit de les persones grans (homes i dones) víctimes de violència domèstica.
8. Avaluació i seguiment de l’ús del «Formulari de sospita de maltractaments a 

gent gran» del cos de Mossos d’Esquadra.
9. Actualització de les instruccions violència masclista o domèstica.
policials sobre el model d’atenció a les persones grans víctimes de
– Assoliment
– Nombre d’instruccions revisades
– Nombre de protocols elaborats o revisats
Crear i actualitzar eines de treball per millorar l’atenció a les persones grans que 

es troben en una situació de risc per a la seva seguretat
Una vegada detectada la situació de risc, l’èxit de l’actuació preventiva o de la 

intervenció reparadora, un cop s’ha produït el dany, depèn de l’existència de pautes, 
procediments i recursos eficaços per intervenir amb les persones grans.

10. Disseny i implementació d’una aplicació per a telèfons mòbils adaptada per 
a persones grans que permetrà un accés ràpid i intuïtiu al servei 112 d’atenció d’ur-
gència.

11. Disseny de protocols operatius per a situacions d’emergència adreçats a vo-
luntaris de protecció civil, Creu Roja, tècnics operatius de la Direcció General de 
Protecció Civil en actuacions durant emergències (per exemple: atenció del punt 
d’acollida de persones desallotjades, reubicació de centres de gent gran durant una 
emergència, etc.).

12. Disseny de protocols específics de comunicació per a casos d’emergència 
dirigits a les persones grans per part del Centre de Coordinació Operativa de Cata-
lunya (CECAT).

13. Anàlisi de la normativa penal i processal penal, i elaboració de propostes de 
modificació legislativa o impuls de noves propostes normatives que donin resposta 
a situacions de risc per a la seguretat de les persones grans (per exemple, millorar 
la redacció del concepte de persona desvalguda; modificar l’excusa legal absolutòria 
de parentiu, modificar l’agreujant per al delicte d’estafa...).

– Informes elaborats
– Projectes normatius impulsats
– Nombre de contactes realitzats
14. Elevació de propostes de modificació de la Llei de trànsit en l’àmbit dels 

centres de reconeixement de conductors o factors de risc que puguin incidir en la 
seguretat viària.

15. Pla d’enquestes: realització d’enquestes en l’àmbit de la seguretat de les per-
sones grans.

– Assoliment
a. Enquesta de seguretat pública de Catalunya, edició especial de les persones 

grans (2014-2015).
– Nombre d’enquestes realitzades
b. Enquesta de seguretat pública de Catalunya, mòdul de percepció sobre la se-

guretat de les persones grans (2015-2016).
– Nombre de preguntes introduïdes (a enquestes externes al Departament)
c.Enquestasobrelaseguretatdelespersonesgransdestinadaaprofessionalsocuida-

dors. d. Enquesta de seguretat de persones grans ingressades a residències.
– Nombre d’estudis realitzats
16. Introducció de variables específiques sobre la seguretat de les persones grans 

a les enquestes genèriques de la Generalitat de Catalunya (per exemple, a les enques-
tes del Centre d’Estudis d’Opinió).
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17. Estudi sobre les dades policials relatives a la victimització de les persones 
grans per tal d’establir polítiques preventives eficaces.

18. Realització d’un estudi orientat a la detecció del consum de psicofàrmacs que 
posen en perill la conducció segura. 

19. Millora dels itineraris interurbans de vianants entre nuclis urbans propers 
per tal de garantir que els desplaçaments a peu i amb bicicleta disposin d’un espai 
còmode i segur, segregat de la xarxa viària.

– Nombre de noves vies de vianants o ciclistes entre nuclis de població
20. Millora de la compatibilitat de la mobilitat dels usuaris més vulnerables en 

les infraestructures viàries.
– Nombre de zones que han assolit la compatibilitat entre grups vulnerables en 

les infrastructures viàries.
21. Elaboració del document de base per al Pacte nacional per a la seguretat de 

les persones grans. 
22. Posar a disposició de les policies locals el «Formulari de sospita de maltrac-

taments a gent gran» i coordinació amb la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra per a la gestió dels casos de violència domèstica detectats.

– Nombre de policies locals que assumeixen el formulari
23. Anàlisi de la possibilitat d’utilització del «Qüestionari policial de valoració 

de risc (QPVR)» de les víctimes de violència de gènere i domèstica per part de les 
policies locals.

– Nombre de policies locals que utilitzen el QPVR 
– Nombre de convenis formalitzats
24. Creació d’un grup de treball amb les policies locals de Catalunya per estu-

diar vies de col·laboració en el seguiment i protecció a persones grans víctimes de 
violència masclista i domèstica.

25. Formalització de convenis de col·laboració amb els ajuntaments de Catalu-
nya per afavorir la coordinació entre cossos policials (Mossos d’Esquadra i policies 
locals) en aquest àmbit.

26. Accions de sensibilització adreçades al sector de la seguretat privada (jorna-
des formatives, tríptics informatius...).

– Assoliment
27. Incorporació de la comunicació d’informacions rellevants sobre seguretat de 

les persones grans entre el cos de Mossos d’Esquadra i les empreses de seguretat a 
través de l’anomenada «Xarxa d’Informació».

– Nombre d’informacions rellevants en aquest àmbit
– Nombre de jornades formatives
28. Estudi de les diferents vies de col·laboració ciutadana i amb el tercer sector per 

protegir les persones grans comptant amb la implicació del seu entorn més proper.
– Assoliment
– Nombre de casos de risc detectats
29. Realització de contactes i trobades amb entitats del tercer sector que treballen 

aquest àmbit per tractar qüestions de seguretat.
– Nombre de contactes
30. Estudi d’una possible col·laboració amb la Creu Roja de Catalunya per garan-

tir la seguretat de les persones grans amb ordre judicial de protecció.
– Nombre d’acords o accions de responsabilitat social corporativa
31. Desenvolupament de protocols del conveni de col·laboració amb la Creu Roja 

de Catalunya en l’àmbit de la protecció civil per al seu desenvolupament en l’àmbit 
específic de les persones grans.

32. Intercanvi d’experiències amb els ajuntaments i les seves associacions de vo-
luntaris de protecció civil per ampliar el ventall de coneixement en relació amb les 
persones grans.
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33. Estudi de formes de col·laboració amb el sector privat mitjançant la respon-
sabilitat social corporativa.

34. Col·laboració amb el Departament de Benestar Social i Família en la im-
plantació del Protocol marc i orientacions d’actuació contra el maltractament a les 
persones grans.

– Assoliment
– Nombre de convenis formalitzats
– Acords o protocols d’actuació assolits
35. Col·laboració amb les diputacions provincials en aplicació dels convenis per a 

la prevenció en matèria de seguretat de les persones grans més vulnerables usuàries 
del servei local de teleassistència de la Diputació (Barcelona i Girona).

36. Formalització de convenis per a la prevenció en matèria de seguretat de les 
persones grans més vulnerables usuàries del servei local de teleassistència de la Di-
putació (Tarragona, Lleida i ciutat de Barcelona).

37. Establiment de mecanismes de col·laboració amb la Fiscalia del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya per tractar la problemàtica d’aquest col·lectiu.

38. Establiment d’acords i de mecanismes de col·laboració amb el Consell dels 
Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya sobre les possibilitats de col·laboració 
entre la Policia de Catalunya i el torn d’ofici especialitzat en el maltractament a les 
persones grans.

39. Establiment d’acords amb els col·legis professionals de Catalunya per reforçar 
mecanismes de cooperació per millorar la detecció de situacions de risc de ser vícti-
mes d’il·lícits penals de les persones grans (metges, notaris, farmacèutics...).

40. Creació del Grup de Treball de Gent Gran en el marc de la Comissió Catala-
na de Trànsit i Seguretat Viària.

41. Publicació d’un número monogràfic de la Revista de Seguretat Pública de 
Catalunya sobre la seguretat de les persones grans.

– Assoliment
– Nombre de sessions informatives o actes
42. Explotació i presentació de les dades de les enquestes en l’àmbit de la segu-

retat de les persones grans.
de difusió dels resultats
43. Explotació i presentació de les dades de victimització per causa dels acci-

dents de trànsit en els quals són implicades les persones majors de 65 anys.
– Nombre d’exemplars lliurats o de trameses realitzades
44. Creació d’una taula de treball formada per l’Àrea de Benestar Social de la 

Diputació de Barcelona i la Direcció General de Protecció Civil per millorar el ser-
vei de teleassistència (estudiar tipologies d’usuaris, elaborar missatges clars i con-
tinguts per a les sessions formatives, etc.).

– Nombre de persones assistents a les sessions de difusió de resultats, jornades 
o formacions

45. Formació específica a responsables i operadors del servei de teleassistència.
46. Realització de jornades monogràfiques sobre la matèria adreçades a espe-

cialistes.
– Nombre de jornades
47. Impuls d’un grup de treball internacional amb especialistes sobre la matèria 

en el marc del Fòrum Europeu de la Seguretat Urbana (EFUS).
– Assoliment
– Nombre de persones integrants o assistents
48. Convocatòria d’una beca d’investigació i seguretat i les persones grans.
recerca destinada a aprofundir en aspectes relacionats amb la del grup de treball
– Nombre de països integrants del grup
– Nombre de reunions del grup de treball
– Nombre d’informes i estudis elaborats
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49. Creació d’un grup de recerca en el tema universitària.
de la seguretat de les persones grans, en l’àmbit de la recerca
50. Col·laboració en projectes internacionals.
– Nombre de projectes internacionals
51. Elaboració d’un informe sobre mesures àmbit.
preventives que s’estiguin aplicant arreu del món en aquest àmbit.
52. Formació sobre el maltractament a les persones grans adreçada als agents del 

cos de Mossos d’Esquadra i de les policies locals.
– Nombre de cursos
– Nombre d’alumnes assistents
53. Formació específica en l’àmbit de les persones grans adreçada al personal 

dels grups d’Atenció a la Víctima (GAV), a les unitats de Seguretat Ciutadana i a les 
oficines de Relació amb la Comunitat.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Atès que el Pla integral de seguretat de les persones grans, 2015-2018, és vi-

gent fins a finals del present any 2018, quines mesures es preveuen implementar 
enguany?

Palau del Parlament, 21 de març de 2018
Ramon Espadaler i Parcerisas, Raúl Moreno Montaña, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pla integral de 
seguretat de les persones grans 2015-2018
314-00845/12

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER I PARCERISAS, JUNTAMENT AMB UN 

ALTRE DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 2167 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Ramon Espadaler i Parcerisas, diputat, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

El 12 de desembre de 2014 el Govern de la Generalitat va aprovar el Pla integral 
de seguretat de les persones grans, 2015-2018. L’esmentat Pla establia quatre Ei-
xos i detallava un total de 53 accions concretes –que es detallen a continuació–, tot 
identificant les unitats responsables de la seva execució, tant al si del Departament 
d’Interior, com en coordinació amb altres agents tant del propi Govern, com externs.

El Pla estableix que al final de cada exercici s’elaborà un informe d’avaluació 
i seguiment en què es presentaran els indicadors principals i s’analitzà l’evolució. 
Aquests informes, segons s’expressà en el Pla, seran un element de coneixement per 
a la introducció de millores i la definició de nous objectius.

La relació de les 53 accions del Pla respecte les quals es formula la pregunta 
precedent és: 

1. Difusió de consells d’autoprotecció específics per a les persones grans desti-
nats a evitar: 

a. Que siguin víctimes d’il·lícits penals.
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– Assoliment
– Nombre de notes de premsa / accions a les
b. Accidents a la llar (fuita de gas, electrocució, intoxicacions...).
xarxes socials
c. Riscos derivats de fenòmens externs (meteorològics, riscos industrials, incen-

dis).
– Nombre de sessions informatives o actes de difusió dels consells de seguretat
2. Revisió, ampliació i actualització de l’apartat sobre Seguretat de les persones 

grans del web del Departament d’Interior.
– Nombre de fullets informatius o documents amb consells específics elaborats
3. Increment de les accions informatives i de difusió a les xarxes socials en què 

participa el Departament d’Interior (Youtube, Twitter, Facebook, Flickr).
4. Potenciació de les sessions informatives adreçades a persones grans per tractar 

problemàtiques de seguretat específiques.
a. Mobilitat segura.
b. Consells de seguretat.
c. Per evitar que siguin víctimes d’il·lícits penals.
d. Accidents a la llar (fuita de gas, electrocució, intoxicacions...).
e. Riscos derivats de fenòmens externs (meteorològics, riscos industrials, incen-

dis).
5. Disseny i distribució d’equips d’emergència per aplegar la documentació 

(DNI, llibretes/targetes bancàries...) i material (medicaments, claus de casa, llan-
terna...).

6. Implantació d’un qüestionari de valoració policial de risc per a les persones 
grans víctimes de violència de gènere.

– Assoliment
7. Disseny i implantació d’un qüestionari de valoració policial del risc per a l’àm-

bit de les persones grans (homes i dones) víctimes de violència domèstica.
8. Avaluació i seguiment de l’ús del «Formulari de sospita de maltractaments a 

gent gran» del cos de Mossos d’Esquadra.
9. Actualització de les instruccions violència masclista o domèstica.
policials sobre el model d’atenció a les persones grans víctimes de
– Assoliment
– Nombre d’instruccions revisades
– Nombre de protocols elaborats o revisats
Crear i actualitzar eines de treball per millorar l’atenció a les persones grans que 

es troben en una situació de risc per a la seva seguretat
Una vegada detectada la situació de risc, l’èxit de l’actuació preventiva o de la 

intervenció reparadora, un cop s’ha produït el dany, depèn de l’existència de pautes, 
procediments i recursos eficaços per intervenir amb les persones grans.

10. Disseny i implementació d’una aplicació per a telèfons mòbils adaptada per 
a persones grans que permetrà un accés ràpid i intuïtiu al servei 112 d’atenció d’ur-
gència.

11. Disseny de protocols operatius per a situacions d’emergència adreçats a vo-
luntaris de protecció civil, Creu Roja, tècnics operatius de la Direcció General de 
Protecció Civil en actuacions durant emergències (per exemple: atenció del punt 
d’acollida de persones desallotjades, reubicació de centres de gent gran durant una 
emergència, etc.).

12. Disseny de protocols específics de comunicació per a casos d’emergència 
dirigits a les persones grans per part del Centre de Coordinació Operativa de Cata-
lunya (CECAT).

13. Anàlisi de la normativa penal i processal penal, i elaboració de propostes de 
modificació legislativa o impuls de noves propostes normatives que donin resposta 
a situacions de risc per a la seguretat de les persones grans (per exemple, millorar 
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la redacció del concepte de persona desvalguda; modificar l’excusa legal absolutòria 
de parentiu, modificar l’agreujant per al delicte d’estafa...).

– Informes elaborats
– Projectes normatius impulsats
– Nombre de contactes realitzats
14. Elevació de propostes de modificació de la Llei de trànsit en l’àmbit dels 

centres de reconeixement de conductors o factors de risc que puguin incidir en la 
seguretat viària.

15. Pla d’enquestes: realització d’enquestes en l’àmbit de la seguretat de les per-
sones grans.

– Assoliment
a. Enquesta de seguretat pública de Catalunya, edició especial de les persones 

grans (2014-2015).
– Nombre d’enquestes realitzades
b. Enquesta de seguretat pública de Catalunya, mòdul de percepció sobre la se-

guretat de les persones grans (2015-2016).
– Nombre de preguntes introduïdes (a enquestes externes al Departament)
c. Enquestasobrelaseguretatdelespersonesgransdestinadaaprofessionalsocuida-

dors. 
d. Enquesta de seguretat de persones grans ingressades a residències.
– Nombre d’estudis realitzats
16. Introducció de variables específiques sobre la seguretat de les persones grans 

a les enquestes genèriques de la Generalitat de Catalunya (per exemple, a les enques-
tes del Centre d’Estudis d’Opinió).

17. Estudi sobre les dades policials relatives a la victimització de les persones 
grans per tal d’establir polítiques preventives eficaces.

18. Realització d’un estudi orientat a la detecció del consum de psicofàrmacs que 
posen en perill la conducció segura. 

19. Millora dels itineraris interurbans de vianants entre nuclis urbans propers 
per tal de garantir que els desplaçaments a peu i amb bicicleta disposin d’un espai 
còmode i segur, segregat de la xarxa viària.

– Nombre de noves vies de vianants o ciclistes entre nuclis de població
20. Millora de la compatibilitat de la mobilitat dels usuaris més vulnerables en 

les infraestructures viàries.
– Nombre de zones que han assolit la compatibilitat entre grups vulnerables en 

les infrastructures viàries.
21. Elaboració del document de base per al Pacte nacional per a la seguretat de 

les persones grans. 
22. Posar a disposició de les policies locals el «Formulari de sospita de maltrac-

taments a gent gran» i coordinació amb la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra per a la gestió dels casos de violència domèstica detectats.

– Nombre de policies locals que assumeixen el formulari
23. Anàlisi de la possibilitat d’utilització del «Qüestionari policial de valoració 

de risc (QPVR)» de les víctimes de violència de gènere i domèstica per part de les 
policies locals.

– Nombre de policies locals que utilitzen el QPVR 
– Nombre de convenis formalitzats
24. Creació d’un grup de treball amb les policies locals de Catalunya per estu-

diar vies de col·laboració en el seguiment i protecció a persones grans víctimes de 
violència masclista i domèstica.

25. Formalització de convenis de col·laboració amb els ajuntaments de Catalu-
nya per afavorir la coordinació entre cossos policials (Mossos d’Esquadra i policies 
locals) en aquest àmbit.
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26. Accions de sensibilització adreçades al sector de la seguretat privada (jorna-
des formatives, tríptics informatius...).

– Assoliment
27. Incorporació de la comunicació d’informacions rellevants sobre seguretat de 

les persones grans entre el cos de Mossos d’Esquadra i les empreses de seguretat a 
través de l’anomenada «Xarxa d’Informació».

– Nombre d’informacions rellevants en aquest àmbit
– Nombre de jornades formatives
28. Estudi de les diferents vies de col·laboració ciutadana i amb el tercer sector per 

protegir les persones grans comptant amb la implicació del seu entorn més proper.
– Assoliment
– Nombre de casos de risc detectats
29. Realització de contactes i trobades amb entitats del tercer sector que treballen 

aquest àmbit per tractar qüestions de seguretat.
– Nombre de contactes
30. Estudi d’una possible col·laboració amb la Creu Roja de Catalunya per garan-

tir la seguretat de les persones grans amb ordre judicial de protecció.
– Nombre d’acords o accions de responsabilitat social corporativa
31. Desenvolupament de protocols del conveni de col·laboració amb la Creu Roja 

de Catalunya en l’àmbit de la protecció civil per al seu desenvolupament en l’àmbit 
específic de les persones grans.

32. Intercanvi d’experiències amb els ajuntaments i les seves associacions de vo-
luntaris de protecció civil per ampliar el ventall de coneixement en relació amb les 
persones grans.

33. Estudi de formes de col·laboració amb el sector privat mitjançant la respon-
sabilitat social corporativa.

34. Col·laboració amb el Departament de Benestar Social i Família en la im-
plantació del Protocol marc i orientacions d’actuació contra el maltractament a les 
persones grans.

– Assoliment
– Nombre de convenis formalitzats
– Acords o protocols d’actuació assolits
35. Col·laboració amb les diputacions provincials en aplicació dels convenis per a 

la prevenció en matèria de seguretat de les persones grans més vulnerables usuàries 
del servei local de teleassistència de la Diputació (Barcelona i Girona).

36. Formalització de convenis per a la prevenció en matèria de seguretat de les 
persones grans més vulnerables usuàries del servei local de teleassistència de la Di-
putació (Tarragona, Lleida i ciutat de Barcelona).

37. Establiment de mecanismes de col·laboració amb la Fiscalia del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya per tractar la problemàtica d’aquest col·lectiu.

38. Establiment d’acords i de mecanismes de col·laboració amb el Consell dels 
Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya sobre les possibilitats de col·laboració 
entre la Policia de Catalunya i el torn d’ofici especialitzat en el maltractament a les 
persones grans.

39. Establiment d’acords amb els col·legis professionals de Catalunya per reforçar 
mecanismes de cooperació per millorar la detecció de situacions de risc de ser vícti-
mes d’il·lícits penals de les persones grans (metges, notaris, farmacèutics...).

40. Creació del Grup de Treball de Gent Gran en el marc de la Comissió Catala-
na de Trànsit i Seguretat Viària.

41. Publicació d’un número monogràfic de la Revista de Seguretat Pública de 
Catalunya sobre la seguretat de les persones grans.

– Assoliment
– Nombre de sessions informatives o actes
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42. Explotació i presentació de les dades de les enquestes en l’àmbit de la segu-
retat de les persones grans.

de difusió dels resultats
43. Explotació i presentació de les dades de victimització per causa dels acci-

dents de trànsit en els quals són implicades les persones majors de 65 anys.
– Nombre d’exemplars lliurats o de trameses realitzades
44. Creació d’una taula de treball formada per l’Àrea de Benestar Social de la 

Diputació de Barcelona i la Direcció General de Protecció Civil per millorar el ser-
vei de teleassistència (estudiar tipologies d’usuaris, elaborar missatges clars i con-
tinguts per a les sessions formatives, etc.).

– Nombre de persones assistents a les sessions de difusió de resultats, jornades 
o formacions

45. Formació específica a responsables i operadors del servei de teleassistència.
46. Realització de jornades monogràfiques sobre la matèria adreçades a espe-

cialistes.
– Nombre de jornades
47. Impuls d’un grup de treball internacional amb especialistes sobre la matèria 

en el marc del Fòrum Europeu de la Seguretat Urbana (EFUS).
– Assoliment
– Nombre de persones integrants o assistents
48. Convocatòria d’una beca d’investigació i seguretat i les persones grans.
recerca destinada a aprofundir en aspectes relacionats amb la del grup de treball
– Nombre de països integrants del grup
– Nombre de reunions del grup de treball
– Nombre d’informes i estudis elaborats
49. Creació d’un grup de recerca en el tema universitària.
de la seguretat de les persones grans, en l’àmbit de la recerca
50. Col·laboració en projectes internacionals.
– Nombre de projectes internacionals
51. Elaboració d’un informe sobre mesures àmbit.
preventives que s’estiguin aplicant arreu del món en aquest àmbit.
52. Formació sobre el maltractament a les persones grans adreçada als agents del 

cos de Mossos d’Esquadra i de les policies locals.
– Nombre de cursos
– Nombre d’alumnes assistents
53. Formació específica en l’àmbit de les persones grans adreçada al personal 

dels grups d’Atenció a la Víctima (GAV), a les unitats de Seguretat Ciutadana i a les 
oficines de Relació amb la Comunitat.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quina valoració fa el Govern del Pla integral de seguretat de les persones 

grans, 2015-2018?

Palau del Parlament, 21 de març de 2018
Ramon Espadaler i Parcerisas, Raúl Moreno Montaña, diputats, GP PSC-Units
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat del Pla 
integral de seguretat de les persones grans en el quadrienni 2019-
2022
314-00846/12

FORMULACIÓ: RAMON ESPADALER I PARCERISAS, JUNTAMENT AMB UN 

ALTRE DIPUTAT DEL GP PSC-UNITS

Reg. 2168 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

A la Mesa del Parlament
Ramon Espadaler i Parcerisas, diputat, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 163 i 166 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

El 12 de desembre de 2014 el Govern de la Generalitat va aprovar el Pla integral 
de seguretat de les persones grans, 2015-2018. L’esmentat Pla establia quatre Ei-
xos i detallava un total de 53 accions concretes –que es detallen a continuació–, tot 
identificant les unitats responsables de la seva execució, tant al si del Departament 
d’Interior, com en coordinació amb altres agents tant del propi Govern, com externs.

El Pla estableix que al final de cada exercici s’elaborà un informe d’avaluació 
i seguiment en què es presentaran els indicadors principals i s’analitzà l’evolució. 
Aquests informes, segons s’expressà en el Pla, seran un element de coneixement per 
a la introducció de millores i la definició de nous objectius.

La relació de les 53 accions del Pla respecte les quals es formula la pregunta 
precedent és: 

1. Difusió de consells d’autoprotecció específics per a les persones grans desti-
nats a evitar: 

a. Que siguin víctimes d’il·lícits penals.
– Assoliment
– Nombre de notes de premsa / accions a les
b. Accidents a la llar (fuita de gas, electrocució, intoxicacions...).
xarxes socials
c. Riscos derivats de fenòmens externs (meteorològics, riscos industrials, incen-

dis).
– Nombre de sessions informatives o actes de difusió dels consells de seguretat
2. Revisió, ampliació i actualització de l’apartat sobre Seguretat de les persones 

grans del web del Departament d’Interior.
– Nombre de fullets informatius o documents amb consells específics elaborats
3. Increment de les accions informatives i de difusió a les xarxes socials en què 

participa el Departament d’Interior (Youtube, Twitter, Facebook, Flickr).
4. Potenciació de les sessions informatives adreçades a persones grans per tractar 

problemàtiques de seguretat específiques.
a. Mobilitat segura.
b. Consells de seguretat.
c. Per evitar que siguin víctimes d’il·lícits penals.
d. Accidents a la llar (fuita de gas, electrocució, intoxicacions...).
e. Riscos derivats de fenòmens externs (meteorològics, riscos industrials, incen-

dis).
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5. Disseny i distribució d’equips d’emergència per aplegar la documentació 
(DNI, llibretes/targetes bancàries...) i material (medicaments, claus de casa, llan-
terna...).

6. Implantació d’un qüestionari de valoració policial de risc per a les persones 
grans víctimes de violència de gènere.

– Assoliment
7. Disseny i implantació d’un qüestionari de valoració policial del risc per a l’àm-

bit de les persones grans (homes i dones) víctimes de violència domèstica.
8. Avaluació i seguiment de l’ús del «Formulari de sospita de maltractaments a 

gent gran» del cos de Mossos d’Esquadra.
9. Actualització de les instruccions violència masclista o domèstica.
policials sobre el model d’atenció a les persones grans víctimes de
– Assoliment
– Nombre d’instruccions revisades
– Nombre de protocols elaborats o revisats
Crear i actualitzar eines de treball per millorar l’atenció a les persones grans que 

es troben en una situació de risc per a la seva seguretat
Una vegada detectada la situació de risc, l’èxit de l’actuació preventiva o de la 

intervenció reparadora, un cop s’ha produït el dany, depèn de l’existència de pautes, 
procediments i recursos eficaços per intervenir amb les persones grans.

10. Disseny i implementació d’una aplicació per a telèfons mòbils adaptada per 
a persones grans que permetrà un accés ràpid i intuïtiu al servei 112 d’atenció d’ur-
gència.

11. Disseny de protocols operatius per a situacions d’emergència adreçats a vo-
luntaris de protecció civil, Creu Roja, tècnics operatius de la Direcció General de 
Protecció Civil en actuacions durant emergències (per exemple: atenció del punt 
d’acollida de persones desallotjades, reubicació de centres de gent gran durant una 
emergència, etc.).

12. Disseny de protocols específics de comunicació per a casos d’emergència 
dirigits a les persones grans per part del Centre de Coordinació Operativa de Cata-
lunya (CECAT).

13. Anàlisi de la normativa penal i processal penal, i elaboració de propostes de 
modificació legislativa o impuls de noves propostes normatives que donin resposta 
a situacions de risc per a la seguretat de les persones grans (per exemple, millorar 
la redacció del concepte de persona desvalguda; modificar l’excusa legal absolutòria 
de parentiu, modificar l’agreujant per al delicte d’estafa...).

– Informes elaborats
– Projectes normatius impulsats
– Nombre de contactes realitzats
14. Elevació de propostes de modificació de la Llei de trànsit en l’àmbit dels 

centres de reconeixement de conductors o factors de risc que puguin incidir en la 
seguretat viària.

15. Pla d’enquestes: realització d’enquestes en l’àmbit de la seguretat de les per-
sones grans.

– Assoliment
a. Enquesta de seguretat pública de Catalunya, edició especial de les persones 

grans (2014-2015).
– Nombre d’enquestes realitzades
b. Enquesta de seguretat pública de Catalunya, mòdul de percepció sobre la se-

guretat de les persones grans (2015-2016).
– Nombre de preguntes introduïdes (a enquestes externes al Departament)
c. Enquestasobrelaseguretatdelespersonesgransdestinadaaprofessionalsocuida-

dors. 
d. Enquesta de seguretat de persones grans ingressades a residències.
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– Nombre d’estudis realitzats
16. Introducció de variables específiques sobre la seguretat de les persones grans 

a les enquestes genèriques de la Generalitat de Catalunya (per exemple, a les enques-
tes del Centre d’Estudis d’Opinió).

17. Estudi sobre les dades policials relatives a la victimització de les persones 
grans per tal d’establir polítiques preventives eficaces.

18. Realització d’un estudi orientat a la detecció del consum de psicofàrmacs que 
posen en perill la conducció segura. 

19. Millora dels itineraris interurbans de vianants entre nuclis urbans propers 
per tal de garantir que els desplaçaments a peu i amb bicicleta disposin d’un espai 
còmode i segur, segregat de la xarxa viària.

– Nombre de noves vies de vianants o ciclistes entre nuclis de població
20. Millora de la compatibilitat de la mobilitat dels usuaris més vulnerables en 

les infraestructures viàries.
– Nombre de zones que han assolit la compatibilitat entre grups vulnerables en 

les infrastructures viàries.
21. Elaboració del document de base per al Pacte nacional per a la seguretat de 

les persones grans. 
22. Posar a disposició de les policies locals el «Formulari de sospita de maltrac-

taments a gent gran» i coordinació amb la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra per a la gestió dels casos de violència domèstica detectats.

– Nombre de policies locals que assumeixen el formulari
23. Anàlisi de la possibilitat d’utilització del «Qüestionari policial de valoració 

de risc (QPVR)» de les víctimes de violència de gènere i domèstica per part de les 
policies locals.

– Nombre de policies locals que utilitzen el QPVR 
– Nombre de convenis formalitzats
24. Creació d’un grup de treball amb les policies locals de Catalunya per estu-

diar vies de col·laboració en el seguiment i protecció a persones grans víctimes de 
violència masclista i domèstica.

25. Formalització de convenis de col·laboració amb els ajuntaments de Catalu-
nya per afavorir la coordinació entre cossos policials (Mossos d’Esquadra i policies 
locals) en aquest àmbit.

26. Accions de sensibilització adreçades al sector de la seguretat privada (jorna-
des formatives, tríptics informatius...).

– Assoliment
27. Incorporació de la comunicació d’informacions rellevants sobre seguretat de 

les persones grans entre el cos de Mossos d’Esquadra i les empreses de seguretat a 
través de l’anomenada «Xarxa d’Informació».

– Nombre d’informacions rellevants en aquest àmbit
– Nombre de jornades formatives
28. Estudi de les diferents vies de col·laboració ciutadana i amb el tercer sector per 

protegir les persones grans comptant amb la implicació del seu entorn més proper.
– Assoliment
– Nombre de casos de risc detectats
29. Realització de contactes i trobades amb entitats del tercer sector que treballen 

aquest àmbit per tractar qüestions de seguretat.
– Nombre de contactes
30. Estudi d’una possible col·laboració amb la Creu Roja de Catalunya per garan-

tir la seguretat de les persones grans amb ordre judicial de protecció.
– Nombre d’acords o accions de responsabilitat social corporativa
31. Desenvolupament de protocols del conveni de col·laboració amb la Creu Roja 

de Catalunya en l’àmbit de la protecció civil per al seu desenvolupament en l’àmbit 
específic de les persones grans.
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32. Intercanvi d’experiències amb els ajuntaments i les seves associacions de vo-
luntaris de protecció civil per ampliar el ventall de coneixement en relació amb les 
persones grans.

33. Estudi de formes de col·laboració amb el sector privat mitjançant la respon-
sabilitat social corporativa.

34. Col·laboració amb el Departament de Benestar Social i Família en la im-
plantació del Protocol marc i orientacions d’actuació contra el maltractament a les 
persones grans.

– Assoliment
– Nombre de convenis formalitzats
– Acords o protocols d’actuació assolits
35. Col·laboració amb les diputacions provincials en aplicació dels convenis per a 

la prevenció en matèria de seguretat de les persones grans més vulnerables usuàries 
del servei local de teleassistència de la Diputació (Barcelona i Girona).

36. Formalització de convenis per a la prevenció en matèria de seguretat de les 
persones grans més vulnerables usuàries del servei local de teleassistència de la Di-
putació (Tarragona, Lleida i ciutat de Barcelona).

37. Establiment de mecanismes de col·laboració amb la Fiscalia del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya per tractar la problemàtica d’aquest col·lectiu.

38. Establiment d’acords i de mecanismes de col·laboració amb el Consell dels 
Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya sobre les possibilitats de col·laboració 
entre la Policia de Catalunya i el torn d’ofici especialitzat en el maltractament a les 
persones grans.

39. Establiment d’acords amb els col·legis professionals de Catalunya per reforçar 
mecanismes de cooperació per millorar la detecció de situacions de risc de ser vícti-
mes d’il·lícits penals de les persones grans (metges, notaris, farmacèutics...).

40. Creació del Grup de Treball de Gent Gran en el marc de la Comissió Catala-
na de Trànsit i Seguretat Viària.

41. Publicació d’un número monogràfic de la Revista de Seguretat Pública de 
Catalunya sobre la seguretat de les persones grans.

– Assoliment
– Nombre de sessions informatives o actes
42. Explotació i presentació de les dades de les enquestes en l’àmbit de la segu-

retat de les persones grans.
de difusió dels resultats
43. Explotació i presentació de les dades de victimització per causa dels acci-

dents de trànsit en els quals són implicades les persones majors de 65 anys.
– Nombre d’exemplars lliurats o de trameses realitzades
44. Creació d’una taula de treball formada per l’Àrea de Benestar Social de la 

Diputació de Barcelona i la Direcció General de Protecció Civil per millorar el ser-
vei de teleassistència (estudiar tipologies d’usuaris, elaborar missatges clars i con-
tinguts per a les sessions formatives, etc.).

– Nombre de persones assistents a les sessions de difusió de resultats, jornades 
o formacions

45. Formació específica a responsables i operadors del servei de teleassistència.
46. Realització de jornades monogràfiques sobre la matèria adreçades a espe-

cialistes.
– Nombre de jornades
47. Impuls d’un grup de treball internacional amb especialistes sobre la matèria 

en el marc del Fòrum Europeu de la Seguretat Urbana (EFUS).
– Assoliment
– Nombre de persones integrants o assistents
48. Convocatòria d’una beca d’investigació i seguretat i les persones grans.
recerca destinada a aprofundir en aspectes relacionats amb la del grup de treball
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– Nombre de països integrants del grup
– Nombre de reunions del grup de treball
– Nombre d’informes i estudis elaborats
49. Creació d’un grup de recerca en el tema universitària.
de la seguretat de les persones grans, en l’àmbit de la recerca
50. Col·laboració en projectes internacionals.
– Nombre de projectes internacionals
51. Elaboració d’un informe sobre mesures àmbit.
preventives que s’estiguin aplicant arreu del món en aquest àmbit.
52. Formació sobre el maltractament a les persones grans adreçada als agents del 

cos de Mossos d’Esquadra i de les policies locals.
– Nombre de cursos
– Nombre d’alumnes assistents
53. Formació específica en l’àmbit de les persones grans adreçada al personal 

dels grups d’Atenció a la Víctima (GAV), a les unitats de Seguretat Ciutadana i a les 
oficines de Relació amb la Comunitat.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 
– Quin és el capteniment del Govern respecte la continuació del Pla integral de 

seguretat de les persones grans en el futur quatrieni 2019-2022?

Palau del Parlament, 21 de març de 2018
Ramon Espadaler i Parcerisas, Raúl Moreno Montaña, diputats, GP PSC-Units

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’actuacions de la Inspecció de Treball per a la prevenció de riscos 
laborals el 2016 i el 2017
314-00847/12

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 2232 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, 
solicita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Número de actuaciones inspectoras realizadas por la Inspección de Trabajo 

durante los ejercicios 2016 y 2017 en relación a la prevención de riesgos laborales.
– Número de expedientes sancionadores abiertos derivados de estas.

Palacio del Parlamento, 20 de marzo de 2018
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’actuacions de la Inspecció de Treball per a la prevenció de riscos 
laborals previstes per al 2018
314-00848/12

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 2233 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, 
solicita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Número de actuaciones inspectoras que tiene previsto realizar la Inspección 

de Trabajo durante el ejercicio 2018 en relación a la prevención de riesgos laborales.

Palacio del Parlamento, 20 de marzo de 2018
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’actuacions de la Inspecció de Treball en matèria d’ocupació i 
relacions laborals el 2016 i el 2017
314-00849/12

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 2234/ Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, 
solicita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Número de actuaciones inspectoras realizadas por la Inspección de Trabajo en 

materia de empleo y relaciones laborales y, en concreto, relativas al uso fraudulento 
de la contratación de carácter temporal, durante los ejercicios 2016 y 2017.

– Número de expedientes sancionadores abiertos derivados de estas.

Palacio del Parlamento, 20 de marzo de 2018
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’actuacions de la Inspecció de Treball en matèria d’ocupació i 
relacions laborals previstes per al 2018
314-00850/12

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 2235 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, 
solicita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Número de actuaciones inspectoras que tiene previsto realizar la Inspección de 

Trabajo durante el ejercicio 2018 en relación al empleo y relaciones laborales y, en 
concreto, al uso fraudulento de la contratación de carácter temporal.

Palacio del Parlamento, 20 de marzo de 2018
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de sancions i l’import recaptat per la Inspecció de Treball per 
contractació temporal fraudulenta el 2016 i el 2017
314-00851/12

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 2236 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, 
solicita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Número de sanciones impuestas e importe total recaudado por contratación 

temporal en fraude de Ley, por parte de la Inspección de Trabajo, durante los ejer-
cicios 2016 y 2017.

Palacio del Parlamento, 20 de marzo de 2018
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
contractes temporals expedientats per frau per la Inspecció de 
Treball
314-00852/12

FORMULACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS

Reg. 2237 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, 
solicita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Número de contratos temporales a los que la Inspección de Trabajo ha abierto 

expediente por estar en fraude de ley. De estos, número de los que han sido transfor-
mados en contratos indefinidos.

Palacio del Parlamento, 20 de marzo de 2018
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places 
de psicòleg intern resident del 2015 ençà
314-00853/12

FORMULACIÓ: BLANCA VICTORIA NAVARRO PACHECO, DEL GP CS

Reg. 2238 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parla-
mento, solicita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
En relación a las plazas de formación de Psicólogo Interno Residente (PIR) en 

Cataluña.
– Número de plazas ofertadas para la formación PIR. Se solicita la información 

desglosada por cada uno de los centros hospitalarios y por cada convocatoria entre 
los años 2015 y 2018, ambos incluidos.

– Número de plazas acreditadas para la formación PIR. Se solicita la informa-
ción desglosada por cada uno de los centros hospitalarios y por cada convocatoria 
entre los años 2015 y 2018, ambos incluidos.
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– En caso de que alguna de las plazas acreditadas en las convocatorias referidas 
no hubiera sido ofertada con anterioridad, se solicita detalle individualizado del mo-
tivo por el cual no se ha ofertado.

Palacio del Parlamento, 19 de marzo de 2018
Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’actuacions per sancions lingüístiques tramitades en el període 
1999-2017
314-00854/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2239 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, soli-
cita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Número de expedientes sancionadores, actuaciones, actas e inspecciones para 

la aplicación de las sanciones lingüísticas previstas en la Ley de política lingüística 
y la Ley de Código de Consumo de Cataluña, que se hayan tramitado cada uno de 
los años comprendidos entre 1999 y 2017, ambos incluidos. Se solicita la informa-
ción desglosada por cada uno de los años.

Palacio del Parlamento, 19 de marzo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’actuacions per sancions lingüístiques tramitades d’ofici en el 
període 1999-2017
314-00855/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2240 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, soli-
cita una copia de la documentación siguiente: 
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Solicitud de documentación
– Número de expedientes sancionadores, actuaciones, actas e inspecciones para 

la aplicación de las sanciones lingüísticas previstas en la Ley de política lingüísti-
ca y la Ley de Código de Consumo de Cataluña, que se hayan tramitado de oficio. 
Se solicita la información desglosada por cada año comprendido entre 1999 y 2017, 
ambos incluidos.

Palacio del Parlamento, 19 de marzo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’actuacions per sancions lingüístiques tramitades per denúncia de 
persona física en el període 1999-2017
314-00856/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2241 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, soli-
cita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Número de expedientes sancionadores, actuaciones, actas e inspecciones para 

la aplicación de las sanciones lingüísticas previstas en la Ley de política lingüística 
y la Ley de Código de Consumo de Cataluña, que se hayan tramitado a partir de 
denuncias de personas físicas. Se solicita la información desglosada por cada año 
comprendido entre 1999 y 2017, ambos incluidos.

Palacio del Parlamento, 19 de marzo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’actuacions per sancions lingüístiques tramitades per denúncia de 
persona jurídica en el període 1999-2017
314-00857/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2242 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Fascicle segon
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Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, soli-
cita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Número de expedientes sancionadores, actuaciones, actas e inspecciones para 

la aplicación de las sanciones lingüísticas previstas en la Ley de política lingüística 
y la Ley de Código de Consumo de Cataluña, que se hayan tramitado a partir de 
denuncias de personas jurídicas. Se solicita la información desglosada por cada año 
comprendido entre 1999 y 2017, ambos incluidos, y con el listado de las personas 
jurídicas que han interpuesto la denuncia.

Palacio del Parlamento, 19 de marzo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’actuacions per sancions lingüístiques tramitades a cada municipi 
en el període 1999-2017
314-00858/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2243 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, soli-
cita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Número de expedientes sancionadores, actuaciones, actas e inspecciones para 

la aplicación de las sanciones lingüísticas previstas en la Ley de política lingüística 
y la Ley de Código de Consumo de Cataluña, que se hayan tramitado en cada uno 
de los municipios de Cataluña. Se solicita la información desglosada por cada año 
comprendido entre 1999 y 2017, ambos incluidos.

Palacio del Parlamento, 19 de marzo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import recaptat per 
sancions lingüístiques en el període 1999-2017
314-00859/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2244 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
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que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, soli-
cita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Relación de las cantidades totales recaudadas por la aplicación de las sanciones 

lingüísticas previstas en la Ley de política lingüística y la Ley de Código de Consu-
mo de Cataluña, para cada uno de los años comprendidos entre 1999 y 2017, ambos 
incluidos. Se solicita la información desglosada por cada uno de los años.

Palacio del Parlamento, 19 de marzo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import recaptat per 
sancions lingüístiques en el període 1999-2017 a cada municipi
314-00860/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2245 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, soli-
cita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Relación de las cantidades totales recaudadas por la aplicación de las sanciones 

lingüísticas previstas en la Ley de política lingüística y la Ley de Código de Consu-
mo de Cataluña en cada uno de los municipios de Cataluña. Se solicita la informa-
ción desglosada por cada uno de los años comprendidos entre 1999 y 2017, ambos 
incluidos.

Palacio del Parlamento, 19 de marzo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la 
tramitació de les actuacions per sancions lingüístiques en el període 
1999-2017
314-00861/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2246 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, soli-
cita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Relación de recursos destinados por parte de la Generalitat a la tramitación de 

los expedientes sancionadores, actuaciones, actas e inspecciones para la aplicación 
de las sanciones lingüísticas previstas en la Ley de política lingüística y la Ley de 
Código de Consumo de Cataluña, para cada uno de los años comprendidos entre 
1999 y 2017, ambos incluidos. Se solicita la información desglosada por cada uno 
de los años.

Palacio del Parlamento, 19 de marzo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les parcel·les d’ús 
residencial lliure propietat de les administracions públiques
314-00862/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2247 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, soli-
cita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Relación de parcelas de uso residencial libre que son propiedad de Incasòl, o 

de otra entidad o administración pública, con indicación de su propiedad, edificabi-
lidad y número de habitantes del municipio en el que se encuentran.

Palacio del Parlamento, 19 de marzo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les parcel·les d’ús 
residencial amb alguna protecció propietat de les administracions 
públiques
314-00863/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2248 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, soli-
cita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Relación de parcelas de uso residencial con algún tipo de protección que son 

propiedad de Incasòl, o de otra entidad o administración pública, con indicación de 
su propiedad y número de habitantes del municipio en el que se encuentran.

Palacio del Parlamento, 19 de marzo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les parcel·les 
pendents de requalificació urbanística propietat de les 
administracions públiques
314-00864/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2249 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, soli-
cita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Relación de parcelas pendientes de recalificación urbanística susceptibles de 

acoger uso residencial libre o con algún tipo de protección que son propiedad de In-
casòl, o de otra entidad o administración pública, con indicación de su propiedad y 
del número de habitantes del municipio en el que se encuentran.

Palacio del Parlamento, 19 de marzo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
compravendes d’habitatges als municipis de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona del 2003 ençà
314-00865/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2250 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, soli-
cita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Número de compraventas de viviendas efectuadas en cada uno de los muni-

cipios del Área Metropolitana de Barcelona, desglosado anualmente desde 2003.

Palacio del Parlamento, 19 de marzo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
compravendes d’habitatges als municipis de més de 20.000 habitants 
del 2003 ençà
314-00866/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2251 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, soli-
cita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Número de compraventas de viviendas efectuadas en cada uno de los munici-

pios de más de 20.000 habitantes, desglosado anualmente desde 2003.

Palacio del Parlamento, 19 de marzo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
compravendes d’habitatges a cada comarca del 2003 ençà
314-00867/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2252 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, soli-
cita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Número de compraventas de viviendas efectuadas en cada una de las comarcas 

de Cataluña, desglosado anualmente desde 2003.

Palacio del Parlamento, 19 de marzo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
lloguers d’habitatges als municipis de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona del 2003 ençà
314-00868/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2253 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, soli-
cita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Número de arrendamientos de viviendas efectuados en cada uno de los mu-

nicipios del Área Metropolitana de Barcelona, desglosado anualmente desde 2003.

Palacio del Parlamento, 19 de marzo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
lloguers d’habitatges als municipis de més de 20.000 habitants del 
2003 ençà
314-00869/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2254 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, soli-
cita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Número de arrendamientos de viviendas efectuados en cada uno de los muni-

cipios de más de 20.000 habitantes, desglosado anualmente desde 2003.

Palacio del Parlamento, 19 de marzo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels 
gravàmens tributaris per arrendament d’habitatges als municipis de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona del 2003 ençà
314-00870/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2255 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, soli-
cita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Relación de ingresos obtenidos por la Generalitat a través de los gravámenes 

tributarios sobre los arrendamientos de vivienda en cada uno de los municipios del 
Área Metropolitana de Barcelona, desglosado anualmente desde 2003 y por cada 
uno de los conceptos tributarios.

Palacio del Parlamento, 19 de marzo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels 
gravàmens tributaris per arrendament d’habitatges als municipis de 
més de 20.000 habitants del 2003 ençà
314-00871/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2256 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, soli-
cita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Relación de ingresos obtenidos por la Generalitat a través de los gravámenes 

tributarios sobre los arrendamientos de vivienda en cada uno de los municipios de 
más de 20.000 habitantes, desglosado anualmente desde 2003 y por cada uno de los 
conceptos tributarios.

Palacio del Parlamento, 19 de marzo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels 
gravàmens tributaris per arrendament d’habitatges a cada comarca 
del 2003 ençà
314-00872/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2257 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, soli-
cita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Relación de ingresos obtenidos por la Generalitat a través de los gravámenes 

tributarios sobre los arrendamientos de vivienda en cada una de las comarcas de 
Cataluña, desglosado anualmente desde 2003 y por cada uno de los conceptos tri-
butarios.

Palacio del Parlamento, 19 de marzo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels 
gravàmens tributaris per compravendes d’habitatges als municipis de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona del 2003 ençà
314-00873/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2258 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, soli-
cita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Relación de ingresos obtenidos por la Generalitat a través de los gravámenes 

tributarios sobre las compraventas de vivienda efectuadas en cada uno de los muni-
cipios del Área Metropolitana de Barcelona, desglosado anualmente desde 2003 y 
por cada uno de los conceptos tributarios.

Palacio del Parlamento, 19 de marzo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels 
gravàmens tributaris per compravendes d’habitatges als municipis de 
més de 20.000 habitants del 2003 ençà
314-00874/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2259 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, soli-
cita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Relación de ingresos obtenidos por la Generalitat a través de los gravámenes 

tributarios sobre las compraventas de vivienda efectuadas en cada uno de los muni-
cipios de más de 20.000 habitantes, desglosado anualmente desde 2003 y por cada 
uno de los conceptos tributarios.

Palacio del Parlamento, 19 de marzo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels 
gravàmens tributaris per compravendes d’habitatges a cada comarca 
del 2003 ençà
314-00875/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2260 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, soli-
cita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Relación de ingresos obtenidos por la Generalitat a través de los gravámenes 

tributarios sobre las compraventas de vivienda efectuadas en cada una de las comar-
cas de Cataluña, desglosado anualmente desde 2003 y por cada uno de los concep-
tos tributarios.

Palacio del Parlamento, 19 de marzo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
lloguers d’habitatges a cada comarca del 2003 ençà
314-00876/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2261 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, soli-
cita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Número de arrendamientos de viviendas efectuados en cada una de las comar-

cas de Cataluña, desglosado anualmente desde 2003.

Palacio del Parlamento, 19 de marzo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
certificacions energètiques d’habitatges unifamiliars en bloc de 
segona mà en el període 2013-2017
314-00877/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2262/ Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, soli-
cita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Número total de certificaciones energéticas sobre vivienda usada, de la tipo-

logía de viviendas individuales en bloques de viviendas, realizadas cada uno de los 
años comprendidos entre 2013 y 2017, ambos incluidos.

Palacio del Parlamento, 20 de marzo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
certificacions energètiques d’habitatges unifamiliars de segona mà 
en el període 2013-2017
314-00878/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2263 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, soli-
cita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Número total de certificaciones energéticas sobre vivienda usada, de la tipolo-

gía de viviendas unifamiliares, realizadas cada uno de los años comprendidos entre 
2013 y 2017, ambos incluidos.

Palacio del Parlamento, 20 de marzo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
certificacions energètiques d’edificis d’habitatges de segona mà en 
el període 2013-2017
314-00879/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2264 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, soli-
cita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Número total de certificaciones energéticas sobre vivienda usada, de la tipolo-

gía de edificios de viviendas, realizadas cada uno de los años comprendidos entre 
2013 y 2017, ambos incluidos, con indicación del número de viviendas total que con-
tienen los edificios certificados.

Palacio del Parlamento, 20 de marzo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
certificacions energètiques d’habitatges unifamiliars d’obra nova en 
el període 2013-2017
314-00880/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2265 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, soli-
cita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Número total de certificaciones energéticas sobre vivienda nueva, de la tipo-

logía de vivienda unifamiliar, realizadas cada uno de los años comprendidos entre 
2013 y 2017, ambos incluidos.

Palacio del Parlamento, 20 de marzo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
certificacions energètiques d’edificis d’habitatges en blocs d’obra 
nova en el període 2013-2017
314-00881/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2266 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, soli-
cita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Número total de certificaciones energéticas sobre vivienda nueva, de la tipo-

logía de bloque de viviendas, realizadas cada uno de los años comprendidos entre 
2013 y 2017, ambos incluidos.

Palacio del Parlamento, 20 de marzo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
certificacions energètiques d’habitatges de segona mà als municipis 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el període 2013-2017
314-00882/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2267 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, soli-
cita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Número total de certificaciones energéticas sobre vivienda usada realizadas 

entre 2013 y 2017, ambos incluidos, en cada una de las ciudades del Área Metropo-
litana de Barcelona.

Palacio del Parlamento, 20 de marzo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
certificacions energètiques d’habitatges de segona mà als municipis 
de més de 20.000 habitants en el període 2013-2017
314-00883/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2268 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, soli-
cita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Número total de certificaciones energéticas sobre vivienda usada realizadas 

entre 2013 y 2017, ambos incluidos, en cada una de las ciudades catalanas de más 
de 20.000 habitantes.

Palacio del Parlamento, 20 de marzo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
certificacions energètiques d’habitatges de segona mà a cada 
comarca en el període 2013-2017
314-00884/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2269 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, soli-
cita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Número total de certificaciones energéticas sobre vivienda usada realizadas 

entre 2013 y 2017, ambos incluidos, en cada una de las comarcas de Cataluña.

Palacio del Parlamento, 20 de marzo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
certificacions energètiques d’habitatges d’obra nova als municipis de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el període 2013-2017
314-00885/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2270 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, soli-
cita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Número total de certificaciones energéticas sobre vivienda nueva realizadas 

entre 2013 y 2017, ambos incluidos, en cada una de las ciudades del Área Metropo-
litana de Barcelona.

Palacio del Parlamento, 20 de marzo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
certificacions energètiques d’habitatges d’obra nova als municipis de 
més de 20.000 habitants en el període 2013-2017
314-00886/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2271 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, soli-
cita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Número total de certificaciones energéticas sobre vivienda nueva realizadas 

entre 2013 y 2017, ambos incluidos, en cada una de las ciudades catalanas de más 
de 20.000 habitantes.

Palacio del Parlamento, 20 de marzo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
certificacions energètiques d’habitatges d’obra nova a cada comarca 
en el període 2013-2017
314-00887/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2272 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, soli-
cita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Número total de certificaciones energéticas sobre vivienda nueva realizadas 

entre 2013 y 2017, ambos incluidos, en cada una de las comarcas de Cataluña.

Palacio del Parlamento, 20 de marzo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspeccions de comprovació de les certificacions energètiques 
d’habitatges de segona mà en el període 2013-2017
314-00888/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2273 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, soli-
cita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Número de inspecciones realizadas para comprobar el ajuste de las certifica-

ciones energéticas efectuadas sobre vivienda usada al procedimiento de certifica-
ción, desglosado para cada uno de los años comprendidos entre 2013 y 2017, ambos 
incluidos.

Palacio del Parlamento, 20 de marzo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspeccions de comprovació de les certificacions energètiques 
d’habitatges d’obra nova en el període 2013-2017
314-00889/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2274 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, soli-
cita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Número de inspecciones realizadas para comprobar el ajuste de las certifica-

ciones energéticas efectuadas sobre vivienda nueva al procedimiento de certifica-
ción, desglosado para cada uno de los años comprendidos entre 2013 y 2017, ambos 
incluidos.

Palacio del Parlamento, 20 de marzo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i el tipus 
de requeriment efectuats arran de les inspeccions de comprovació 
de les certificacions energètiques d’habitatges de segona mà en el 
període 2013-2017
314-00890/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2275 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, soli-
cita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Número y tipo de requerimientos efectuados en los procedimientos de certifi-

caciones energéticas efectuadas sobre vivienda usada, desglosado para cada uno de 
los años comprendidos entre 2013 y 2017, ambos incluidos.

Palacio del Parlamento, 20 de marzo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre i el tipus 
de requeriment efectuats arran de les inspeccions de comprovació 
de les certificacions energètiques d’obra nova en el període 2013-
2017
314-00891/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2276 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, soli-
cita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Número y tipo de requerimientos efectuados en los procedimientos de certifi-

caciones energéticas efectuadas sobre vivienda nueva, desglosado para cada uno de 
los años comprendidos entre 2013 y 2017, ambos incluidos.

Palacio del Parlamento, 20 de marzo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobres els ingressos per 
taxes de registre de certificacions energètiques d’habitatges en el 
període 2013-2017
314-00892/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2277 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, soli-
cita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Relación de las cantidades recaudadas por el cobro de las tasas sobre el registro 

de certificaciones energéticas de edificios de viviendas, desglosada para cada uno de 
los años comprendidos entre 2013 y 2017, ambos incluidos.

Palacio del Parlamento, 20 de marzo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspeccions de certificacions energètiques d’habitatges fetes per 
personal propi de les administracions en el període 2013-2017
314-00893/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2278 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, soli-
cita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Número total de inspecciones sobre certificaciones de eficiencia energética rea-

lizadas por personal propio de la administración, desglosado para cada uno de los 
años comprendidos entre 2013 y 2017, ambos incluidos.

Palacio del Parlamento, 20 de marzo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’inspeccions de certificacions energètiques d’habitatges fetes per 
personal aliè a les administracions en el període 2013-2017
314-00894/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2279 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, soli-
cita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
– Número total de inspecciones sobre certificaciones de eficiencia energética rea-

lizadas de forma externalizada, desglosado para cada uno de los años comprendidos 
entre 2013 y 2017, ambos incluidos.

Palacio del Parlamento, 20 de marzo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació 
d’adjudicacions dels serveis d’inspecció de les certificacions 
d’eficiència energètica
314-00895/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2280 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglamento del Parlamento, soli-
cita una copia de la documentación siguiente: 

Solicitud de documentación
En relación a los servicios de inspección de las certificaciones de eficiencia ener-

gética de los edificios de Cataluña que están externalizados.
a) Relación de concursos y procesos de adjudicación realizados hasta la fecha.
b) Relación de empresas adjudicatarias y cuantía de los contratos.

Palacio del Parlamento, 20 de marzo de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputado GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds per a accedir a habitatges de lloguer social en el període 
2010-2017
314-00896/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglament del Parlament, solicita 
una copia de la documentación siguiente: 

En relación a las políticas de alquiler social y de vivienda realizadas por los su-
cesivos Gobiernos de la Generalitat de Catalunya en cada uno de los años compren-
didos entre 2010 y 2017.

Sol·licitud de documentació
– Número de solicitudes para acceder a una vivienda de alquiler social que se 

registraron en total en cada uno de los años comprendidos entre 2010 y 2017.

Palau del Parlament, 20 de març de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds per a accedir a habitatges de lloguer social desestimades 
en el període 2010-2017
314-00897/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2282 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglament del Parlament, solicita 
una copia de la documentación siguiente: 

En relación a las políticas de alquiler social y de vivienda realizadas por los su-
cesivos Gobiernos de la Generalitat de Catalunya, en cada uno de los años compren-
didos entre 2010 y 2017.

Sol·licitud de documentació
– Número de solicitudes para acceder a una vivienda de alquiler social que se 

desestimaron por no cumplir con los requisitos establecidos en cada uno de los años 
comprendidos entre 2010 y 2017.

Palau del Parlament, 20 de març de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds per a accedir a habitatges de lloguer social presentades 
per persones d’entre 18 i 30 anys en el període 2010-2017
314-00898/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2283 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglament del Parlament, solicita 
una copia de la documentación siguiente: 

En relación a las políticas de alquiler social y de vivienda realizadas por los su-
cesivos Gobiernos de la Generalitat de Catalunya, en cada uno de los años compren-
didos entre 2010 y 2017.
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Sol·licitud de documentació
– Número de solicitudes para acceder a una vivienda de alquiler social que se 

registraron en total, por parte de personas de edades comprendidas entre los 18 y 30 
años y en cada uno de los años comprendidos entre 2010 y 2017.

Palau del Parlament, 20 de març de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds per a accedir a habitatges de lloguer social presentades 
per famílies amb fills a càrrec en el període 2010-2017
314-00899/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2284 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglament del Parlament, solicita 
una copia de la documentación siguiente: 

En relación a las políticas de alquiler social y de vivienda realizadas por los su-
cesivos Gobiernos de la Generalitat de Catalunya, en cada uno de los años compren-
didos entre 2010 y 2017.

Sol·licitud de documentació
– Número de solicitudes para acceder a una vivienda de alquiler social que se re-

gistraron en total, por parte de familias con hijos a cargo y en cada uno de los años 
comprendidos entre el 2010 y 2017.

Palau del Parlament, 20 de març de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds per a accedir a habitatges de lloguer social presentades 
per persones de la tercera edat en el període 2010-2017
314-00900/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2285 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.
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Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglament del Parlament, solicita 
una copia de la documentación siguiente: 

En relación a las políticas de alquiler social y de vivienda realizadas por los su-
cesivos Gobiernos de la Generalitat de Catalunya, en cada uno de los años compren-
didos entre 2010 y 2017.

Sol·licitud de documentació
– Número de solicitudes para acceder a una vivienda de alquiler social que se 

registraron en total, por parte de personas de la tercera edad y en cada uno de los 
años comprendidos entre el 2010 y 2017.

Palau del Parlament, 20 de març de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds per a accedir a habitatges de lloguer social presentades 
per persones amb discapacitat en el període 2010-2017
314-00901/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2286 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglament del Parlament, solicita 
una copia de la documentación siguiente: 

En relación a las políticas de alquiler social y de vivienda realizadas por los su-
cesivos Gobiernos de la Generalitat de Catalunya, en cada uno de los años compren-
didos entre 2010 y 2017.

Sol·licitud de documentació
– Número de solicitudes para acceder a una vivienda de alquiler social que se 

registraron en total, por parte de personas con algún tipo de discapacidad y en cada 
uno de los años comprendidos entre el 2010 y 2017.

Palau del Parlament, 20 de març de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds per a accedir a habitatges de lloguer social als municipis 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el període 2010-2017
314-00902/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2287 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglament del Parlament, solicita 
una copia de la documentación siguiente: 

En relación a las políticas de alquiler social y de vivienda realizadas por los su-
cesivos Gobiernos de la Generalitat de Catalunya, en cada uno de los años compren-
didos entre 2010 y 2017.

Sol·licitud de documentació
– Número de solicitudes para acceder a una vivienda de alquiler social que se 

registraron en cada una de las ciudades del Área Metroplitana de Barcelona y en los 
años comprendidos entre 2010 y 2017.

Palau del Parlament, 20 de març de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds per a accedir a habitatges de lloguer social als municipis 
de més de 20.000 habitants en el període 2010-2017
314-00903/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2288 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglament del Parlament, solicita 
una copia de la documentación siguiente: 

En relación a las políticas de alquiler social y de vivienda realizadas por los su-
cesivos Gobiernos de la Generalitat de Catalunya, en cada uno de los años compren-
didos entre 2010 y 2017.
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Sol·licitud de documentació
– Número de solicitudes para acceder a una vivienda de alquiler social que se 

registraron en cada una de las ciudades y municipios de más de 20.000 habitantes y 
en cada uno de los años comprendidos entre 2010 y 2017.

Palau del Parlament, 20 de març de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de 
sol·licituds per a accedir a habitatges de lloguer social a cada 
comarca en el període 2010-2017
314-00904/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2289/ Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglament del Parlament, solicita 
una copia de la documentación siguiente: 

En relación a las políticas de alquiler social y de vivienda realizadas por los su-
cesivos Gobiernos de la Generalitat de Catalunya, en cada uno de los años compren-
didos entre 2010 y 2017.

Sol·licitud de documentació
– Número de solicitudes para acceder a una vivienda de alquiler social que se 

registraron en cada una de las comarcas de Cataluña y en cada uno de los años com-
prendidos entre 2010 y 2017.

Palau del Parlament, 20 de març de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitatges de lloguer social atorgats en el període 2010-2017
314-00905/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2290 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglament del Parlament, solicita 
una copia de la documentación siguiente: 
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En relación a las políticas de alquiler social y de vivienda realizadas por los su-
cesivos Gobiernos de la Generalitat de Catalunya, en cada uno de los años compren-
didos entre 2010 y 2017.

Sol·licitud de documentació
– Número de viviendas de alquiler social entregadas en total en cada uno de los 

años comprendidos entre 2010 y 2017.

Palau del Parlament, 20 de març de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitatges de lloguer social atorgats als municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona en el període 2010-2017
314-00906/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2291 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglament del Parlament, solicita 
una copia de la documentación siguiente: 

En relación a las políticas de alquiler social y de vivienda realizadas por los su-
cesivos Gobiernos de la Generalitat de Catalunya, en cada uno de los años compren-
didos entre 2010 y 2017.

Sol·licitud de documentació
– Número de viviendas de alquiler social entregadas en cada una de las ciuda-

des del Área Metropolitana de Barcelona y en cada uno de los años comprendidos 
entre 2010 y 2017.

Palau del Parlament, 20 de març de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitatges de lloguer social atorgats als municipis de més de 
20.000 habitants en el període 2010-2017
314-00907/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2292 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.
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Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglament del Parlament, solicita 
una copia de la documentación siguiente: 

En relación a las políticas de alquiler social y de vivienda realizadas por los su-
cesivos Gobiernos de la Generalitat de Catalunya, en cada uno de los años compren-
didos entre 2010 y 2017.

Sol·licitud de documentació
– Número de viviendas de alquiler social entregadas en cada una de las ciudades 

de más de 20.000 habitantes y en cada uno de los años comprendidos entre 2010 y 
2017.

Palau del Parlament, 20 de març de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitatges de lloguer social atorgats a cada comarca en el període 
2010-2017
314-00908/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2293 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglament del Parlament, solicita 
una copia de la documentación siguiente: 

En relación a las políticas de alquiler social y de vivienda realizadas por los su-
cesivos Gobiernos de la Generalitat de Catalunya, en cada uno de los años compren-
didos entre 2010 y 2017.

Sol·licitud de documentació
– Número de viviendas de alquiler social entregadas en cada una de las distintas 

comarcas de Cataluña y en cada uno de los años comprendidos entre 2010 y 2017.

Palau del Parlament, 20 de març de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitatges de lloguer social atorgats a persones d’entre 18 i 30 
anys als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el període 
2010-2017
314-00909/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2294 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglament del Parlament, solicita 
una copia de la documentación siguiente: 

En relación a las políticas de alquiler social y de vivienda realizadas por los su-
cesivos Gobiernos de la Generalitat de Catalunya, en cada uno de los años compren-
didos entre 2010 y 2017.

Sol·licitud de documentació
– Número de viviendas de alquiler social entregadas a personas de edades com-

prendidas entre los 18 y 30 años, en cada una de las ciudades y municipios del Área 
Metropolitana de Barcelona y en cada uno de los años comprendidos entre 2010 y 
2017.

Palau del Parlament, 21 de març de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitatges de lloguer social atorgats a persones d’entre 18 i 30 anys 
dels municipis de més de 20.000 habitants en el període 2010-2017
314-00910/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2295/ Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglament del Parlament, solicita 
una copia de la documentación siguiente: 

En relación a las políticas de alquiler social y de vivienda realizadas por los su-
cesivos Gobiernos de la Generalitat de Catalunya, en cada uno de los años compren-
didos entre 2010 y 2017.
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Sol·licitud de documentació
– Número de viviendas de alquiler social entregadas a personas de edades com-

prendidas entre los 18 y los 30 años, en cada una de las ciudades y municipios de 
más de 20.000 habitantes y en cada uno de los años comprendidos entre 2010 y 
2017.

Palau del Parlament, 21 de març de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitatges de lloguer social atorgats a persones d’entre 18 i 30 
anys a cada comarca en el període 2010-2017
314-00911/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2296 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglament del Parlament, solicita 
una copia de la documentación siguiente: 

En relación a las políticas de alquiler social y de vivienda realizadas por los su-
cesivos Gobiernos de la Generalitat de Catalunya, en cada uno de los años compren-
didos entre 2010 y 2017.

Sol·licitud de documentació
– Número de viviendas de alquiler social entregadas a personas de edades com-

prendidas entre los 18 y los 30 años, en cada una de las distintas comarcas de Cata-
luña y en cada uno de los años comprendidos entre 2010 y 2017.

Palau del Parlament, 21 de març de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitatges de lloguer social atorgats a famílies amb fills a càrrec 
als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el període 
2010-2017
314-00912/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2297 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.
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Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglament del Parlament, solicita 
una copia de la documentación siguiente: 

En relación a las políticas de alquiler social y de vivienda realizadas por los su-
cesivos Gobiernos de la Generalitat de Catalunya, en cada uno de los años compren-
didos entre 2010 y 2017.

Sol·licitud de documentació
– Número de viviendas de alquiler social entregadas a familias con hijos a cargo, 

en cada una de las ciudades y municipios del Área Metropolitana de Barcelona y en 
cada uno de los años comprendidos entre 2010 y 2017.

Palau del Parlament, 21 de març de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitatges de lloguer social atorgats a famílies amb fills a càrrec 
als municipis de més de 20.000 habitants en el període 2010-2017
314-00913/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2298 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglament del Parlament, solicita 
una copia de la documentación siguiente: 

En relación a las políticas de alquiler social y de vivienda realizadas por los su-
cesivos Gobiernos de la Generalitat de Catalunya, en cada uno de los años compren-
didos entre 2010 y 2017.

Sol·licitud de documentació
– Número de viviendas de alquiler social entregadas a familias con hijos a cargo 

en cada una de las ciudades y municipios de más de 20.000 habitantes y en cada uno 
de los años comprendidos entre 2010 y 2017.

Palau del Parlament, 21 de març de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitatges de lloguer social atorgats a famílies amb fills a càrrec a 
cada comarca en el període 2010-2017
314-00914/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2299 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglament del Parlament, solicita 
una copia de la documentación siguiente: 

En relación a las políticas de alquiler social y de vivienda realizadas por los su-
cesivos Gobiernos de la Generalitat de Catalunya, en cada uno de los años compren-
didos entre 2010 y 2017.

Sol·licitud de documentació
– Número de viviendas de alquiler social entregadas a familias con hijos a cargo, 

en cada una de las distintas comarcas de Cataluña y en cada uno de los años com-
prendidos entre 2010 y 2017.

Palau del Parlament, 21 de març de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitatges de lloguer social atorgats a persones de la tercera edat 
als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el període 
2010-2017
314-00915/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2300/ Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglament del Parlament, solicita 
una copia de la documentación siguiente: 

En relación a las políticas de alquiler social y de vivienda realizadas por los su-
cesivos Gobiernos de la Generalitat de Catalunya, en cada uno de los años compren-
didos entre 2010 y 2017.
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Sol·licitud de documentació
– Número de viviendas de alquiler social entregadas a personas de la tercera 

edad, en cada una de las ciudades y municipios del Área Metropolitana de Barcelo-
naen y en cada uno de los años comprendidos entre 2010 y 2017.

Palau del Parlament, 21 de març de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitatges de lloguer social atorgats a persones de la tercera edat 
als municipis de més de 20.000 habitants en el període 2010-2017
314-00916/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2301 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglament del Parlament, solicita 
una copia de la documentación siguiente: 

En relación a las políticas de alquiler social y de vivienda realizadas por los su-
cesivos Gobiernos de la Generalitat de Catalunya, en cada uno de los años compren-
didos entre 2010 y 2017.

Sol·licitud de documentació
– Número de viviendas de alquiler social entregadas a personas de la tercera 

edad, en cada una de las ciudades y municipios de más de 20.000 habitantes y en 
cada uno de los años comprendidos entre 2010 y 2017.

Palau del Parlament, 21 de març de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitatges de lloguer social atorgats a persones de la tercera edat 
a cada comarca en el període 2010-2017
314-00917/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2302 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.
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Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglament del Parlament, solicita 
una copia de la documentación siguiente: 

En relación a las políticas de alquiler social y de vivienda realizadas por los su-
cesivos Gobiernos de la Generalitat de Catalunya, en cada uno de los años compren-
didos entre 2010 y 2017.

Sol·licitud de documentació
– Número de viviendas de alquiler social entregadas a personas de la tercera 

edad, en cada una de las distintas comarcas de Cataluña y en cada uno de los años 
comprendidos entre 2010 y 2017.

Palau del Parlament, 21 de març de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitatges de lloguer social atorgats a persones amb discapacitat 
als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el període 
2010-2017
314-00918/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2303 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglament del Parlament, solicita 
una copia de la documentación siguiente: 

En relación a las políticas de alquiler social y de vivienda realizadas por los su-
cesivos Gobiernos de la Generalitat de Catalunya, en cada uno de los años compren-
didos entre 2010 y 2017.

Sol·licitud de documentació
– Número de viviendas de alquiler social entregadas a personas con algún tipo de  

discapacidad, en cada una de las ciudades y municipios del Área Metropolitana  
de Barcelona y en cada uno de los años comprendidos entre 2010 y 2017.

Palau del Parlament, 21 de març de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputat GP Cs
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitatges de lloguer social atorgats a persones amb discapacitat 
als municipis de més de 20.000 habitants en el període 2010-2017
314-00919/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2304 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglament del Parlament, solicita 
una copia de la documentación siguiente: 

En relación a las políticas de alquiler social y de vivienda realizadas por los su-
cesivos Gobiernos de la Generalitat de Catalunya, en cada uno de los años compren-
didos entre 2010 y 2017.

Sol·licitud de documentació
– Número de viviendas de alquiler social entregadas a personas con algún tipo 

de discapacidad, en cada una de las ciudades y municipios de más de 20.000 habi-
tantes y en cada uno de los años comprendidos entre 2010 y 2017.

Palau del Parlament, 21 de març de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputat GP Cs

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
d’habitatges de lloguer social atorgats a persones amb discapacitat 
a cada comarca en el període 2010-2017
314-00920/12

FORMULACIÓ: SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS

Reg. 2305 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la pregunta i deixar pendent la continuïtat de 
la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generalitat, atès 
que aquesta iniciativa està condicionada en aquest moment per l’aplicació de les 
mesures requerides pel Govern de l’Estat i aprovades pel Senat a l’empara de l’arti-
cle 155 de la Constitució.

Al presidente del Parlamento
Sergio Sanz Jiménez, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 6 y siguientes del Reglament del Parlament, solicita 
una copia de la documentación siguiente: 

En relación a las políticas de alquiler social y de vivienda realizadas por los su-
cesivos Gobiernos de la Generalitat de Catalunya, en cada uno de los años compren-
didos entre 2010 y 2017.
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Sol·licitud de documentació
– Número de viviendas de alquiler social entregadas a personas con algún tipo de  

discapacidad, en cada una de las distintas comarcas de Cataluña y en cada uno  
de los años comprendidos entre 2010 y 2017.

Palau del Parlament, 21 de març de 2018
Sergio Sanz Jiménez, diputat GP Cs
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