
1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O 
CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el model per a sortir de la crisi i sobre les previsions de 
creixement econòmic i creació d’ocupació
Tram. 310-00264/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el servei d’urgències de l’Hospital de Bellvitge
Tram. 310-00265/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el dèficit públic del 2013
Tram. 310-00266/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’accés del Centre de Seguretat de la Informació de 
Catalunya a bases de dades sense autorització legal
Tram. 310-00267/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les retallades en les assignacions als hospitals i a l’ac-
tivitat concertada
Tram. 310-00268/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre la proliferació de plataformes privades de lloguer 
d’apartaments turístics, d’habitatges d’ús turístic i d’habita-
cions en domicilis particulars
Tram. 310-00269/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el Saló Alimentària 2014
Tram. 310-00270/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les accions per a situar les empreses culturals i crea-
tives en primera línia de la innovació, la tecnologia i el món 
digital
Tram. 310-00271/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el debat general sobre l’increment de la pobresa i les 
desigualtats i sobre l’impuls de les mesures acordades
Tram. 310-00272/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions i els protocols desenvolupats arran de 
les dues defuncions de ciutadans que havien estat detinguts 
per agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 310-00273/10
Substanciació p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les raons de la carta de la vicepresidenta del Govern 
als alcaldes amb relació a l’organització de la consulta sobre 
el futur polític de Catalunya
Tram. 310-00274/10
Substanciació p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les darreres dades de la desocupació
Tram. 310-00275/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la seva absència en el debat al 
Congrés dels Diputats i la predisposició a canviar de política
Tram. 317-00155/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la valoració i l’evolució de les cin-
quanta-una mesures contra la corrupció
Tram. 317-00156/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre les mesures per a fer efectiu 
el diàleg
Tram. 317-00157/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre les conclusions que treu del debat 
al Congrés dels Diputats
Tram. 317-00158/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la valoració i la transcendència de 
l’acord de diàleg permanent amb els agents econòmics i so-
cials amb relació a la reactivació econòmica
Tram. 317-00159/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el compromís de servei del Govern 
amb els ciutadans
Tram. 317-00160/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la predisposició a acceptar el resul-
tat de la votació del debat al Congrés dels Diputats
Tram. 317-00161/10
Substanciació p. 14
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1.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’agressions lleus que s’han produït als 
centres penitenciaris del 2011 al 2013
Tram. 311-00735/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’agressions greus que s’han produït 
als centres penitenciaris del 2011 al 2013
Tram. 311-00736/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’incidències que han afectat les rela-
cions entre els interns i el personal als centres penitenciaris 
del 2011 al 2013
Tram. 311-00737/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les causes de l’increment de lesions i d’incidències 
als centres penitenciaris del 2011 al 2013
Tram. 311-00738/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la manera com ha afectat la reducció de personal 
dels serveis penitenciaris en l’increment de lesions i d’inci-
dències als centres penitenciaris del 2011 al 2013
Tram. 311-00739/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’interins de la borsa de treball dels ser-
veis penitenciaris que ha contractat el 2013
Tram. 311-00740/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’interins de la borsa de treball dels ser-
veis penitenciaris que es preveu contractar el 2013 i el 2014
Tram. 311-00741/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la durada mitjana dels contractes d’interins dels 
serveis penitenciaris el 2013
Tram. 311-00742/10
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els criteris per a seleccionar els interins de la borsa 
de treball dels serveis penitenciaris el 2013
Tram. 311-00743/10
Substanciació p. 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’aplicació dels criteris per a seleccionar els inte-
rins de la borsa de treball dels serveis penitenciaris el 2013
Tram. 311-00744/10
Substanciació p. 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la posició dels interins en la llista de la borsa de 
treball dels serveis penitenciaris
Tram. 311-00745/10
Substanciació p. 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la signatura d’un contracte amb Seprotec Multi-
lingual Solutions per a fer les traduccions judicials durant el 
període 2009-2011
Tram. 311-00851/10
Substanciació p. 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’import de liquidació de l’actuació amb clau d’obra 
JNP-08246 Centre de Preventius de Barcelona
Tram. 311-00999/10
Substanciació p. 16

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
distribució pressupostària en el sector sanitari el 2013
Tram. 314-09469/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per al cobrament d’alguns serveis sanitaris a perso-
nes residents a Catalunya i la facturació del 2012 i el 2013
Tram. 314-09472/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
concertació de noves places de residència per a gent gran a 
les Terres de l’Ebre
Tram. 314-10446/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’Hospital Transfronterer de la Cerdanya
Tram. 314-10621/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
posada en marxa de les escoles oficials d’idiomes
Tram. 314-10789/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
distribució del Fons de cooperació local
Tram. 314-10802/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el manteniment de la sisena hora als centres escolars de 
Barcelona
Tram. 314-10808/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions per a fer front als canvis del calendari escolar 
del curs 2013-2014
Tram. 314-10809/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els centres escolars amb jornada compactada a Barcelona
Tram. 314-10810/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’alumnes que no van obtenir la graduació en edu-
cació secundària obligatòria a Barcelona el curs 2012-2013
Tram. 314-10811/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres de construcció de l’Escola Congrés-Indians, de 
Barcelona
Tram. 314-10812/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres de construcció de l’Escola La Maquinista, de Bar-
celona
Tram. 314-10813/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’índex d’absentisme escolar a Barcelona el curs 2012-2013
Tram. 314-10814/10
Resposta del Govern p. 22
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’alumnes que s’han donat de baixa als centres 
educatius de Barcelona el curs 2013-2014
Tram. 314-10815/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de construcció de l’Escola Can Fabra, de Barcelona
Tram. 314-10816/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
variació del pressupost per a les plantilles dels centres do-
cents de Barcelona el curs 2013-2014
Tram. 314-10817/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica en concepte de beques de menja-
dor per a alumnes de centres públics de Barcelona el curs 
2013-2014
Tram. 314-10818/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
places de formació d’adults a Barcelona el curs 2013-2014
Tram. 314-10819/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques destinades a les famílies que op-
ten per l’ús de la carmanyola als centres públics de Barcelo-
na el curs 2013-2014
Tram. 314-10820/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació pressupostària per al finançament de les esco-
les d’adults a Barcelona el 2013
Tram. 314-10821/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
places de llars d’infants de titularitat de la Generalitat a Bar-
celona en data del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-10822/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
subvencions previstes en el pressupost del 2014 per a Bar-
celona en matèria d’educació o ensenyament
Tram. 314-10824/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació de les ràtios d’alumnes a les llars d’infants de  
titularitat de la Generalitat a Barcelona el curs 2013-2014
Tram. 314-10825/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació de les plantilles de les llars d’infants de titularitat 
de la Generalitat a Barcelona el curs 2013-2014
Tram. 314-10826/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes de construcció de diversos instituts a Barcelona
Tram. 314-10827/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
places de formació professional i de programes de qualifi-
cació professional inicial a Barcelona per al curs 2013-2014
Tram. 314-10828/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
finançament de les escoles d’educació especial municipals, 
de la Generalitat i concertades a Barcelona el 2013
Tram. 314-10829/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’índex de fracàs escolar a Barcelona del curs 2012-2013
Tram. 314-10830/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica al Campionat del Món de Natació el 
2013
Tram. 314-10832/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
equipaments esportius que han rebut finançament per a la 
construcció o l’arranjament el 2013, a Barcelona
Tram. 314-10833/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica al Circuit de Catalunya el 2013
Tram. 314-10837/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute amb l’Ajuntament de Barcelona i els seus organismes 
autònoms en data del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-10861/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona i les seves em-
preses en data del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-10862/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de menors estrangers indocumentats que han estat 
presentats per a protecció a Barcelona el 2013
Tram. 314-10896/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’aules d’acollida per als menors immigrants a 
Barcelona
Tram. 314-10897/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de construcció de residències i centres de dia per 
a gent gran que estableix el conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Barcelona en matèria d’equipaments de ser-
veis socials
Tram. 314-10991/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres d’acolliment de Barcelona i sobre els menors que hi 
són acollits
Tram. 314-10992/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infants atesos als centres d’atenció a la infància i a 
l’adolescència de Barcelona el 2013
Tram. 314-10993/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de construcció dels centres residencials d’acció 
educativa per a la infància que estableix el conveni de col-
laboració amb l’Ajuntament a Barcelona en matèria d’equi-
paments de serveis socials
Tram. 314-10994/10
Resposta del Govern p. 31
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’es-
tat de construcció d’equipaments per a persones amb dis-
capacitat que estableix el conveni de col·laboració amb l’Ajun-
tament de Barcelona en matèria d’equipaments de serveis 
socials
Tram. 314-10995/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’aportació a l’Ajuntament de Barcelona en concepte 
d’equips i centres d’atenció a la infància i a l’adolescència 
el 2013
Tram. 314-10996/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els centres residencials d’acció educativa en funcionament 
a Barcelona
Tram. 314-10998/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de valoració, valoracions, plans indivi-
duals d’atenció i prestacions en aplicació de la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència, a Barcelona
Tram. 314-11000/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han mort abans de rebre la pres-
tació assignada en el pla individual d’atenció a Barcelona
Tram. 314-11001/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben un ajut o que estan en es-
pera de rebre’l en compliment de la Llei de l’Estat 39/2006, 
relativa a la dependència, a Barcelona
Tram. 314-11003/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
inspeccions fetes als centres assistencials per a gent gran a 
Barcelona el 2013
Tram. 314-11004/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
llistes d’espera per a accedir a residències per a persones 
amb discapacitat de Barcelona
Tram. 314-11005/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
llistes d’espera per a accedir centres de dia per a persones 
amb discapacitat de Barcelona
Tram. 314-11006/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
persones en llista d’espera per a accedir a una plaça de cen-
tre de dia de titularitat pública per a gent gran
Tram. 314-11007/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de residència de ti-
tularitat pública per a gent gran a Barcelona
Tram. 314-11008/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps mitjà d’espera en els procediments dels plans indivi-
duals d’atenció en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, re-
lativa a la dependència, a Barcelona
Tram. 314-11009/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
pisos assistits per a joves tutelats i extutelats a Barcelona
Tram. 314-11010/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places de residència de titularitat pública i sos-
tingudes amb fons públics per a persones amb discapacitat 
creades a Barcelona
Tram. 314-11011/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places de residència per a gent gran de titulari-
tat pública a Barcelona en data del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-11014/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que treballen als centres i equipaments 
d’atenció a la infància i l’adolescència de Barcelona
Tram. 314-11015/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de la campanya publicitària de la Grossa de Cap d’Any
Tram. 314-11031/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris de l’augment de l’import de la matrícula a les escoles 
oficials d’idiomes
Tram. 314-11035/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres educatius de primària que es preveu reconvertir en 
instituts de secundària
Tram. 314-11036/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
continuïtat de l’Escola Agnès Armengol, de Sabadell (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-11037/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte educatiu de l’Escola Agnès Armengol, de Sabadell 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-11038/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
continuïtat com a centres d’educació infantil i primària de les 
tres escoles públiques del districte setè de Sabadell (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-11039/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
notificació de l’import de la partida de despesa corrent per 
al 2013 de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida
Tram. 314-11049/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
recaptació de la Grossa de Cap d’Any
Tram. 314-11072/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data prevista per a convocar l’oferta pública d’ocupació
Tram. 314-11073/10
Resposta del Govern p. 40
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Badalona
Tram. 314-11137/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Pineda de Mar
Tram. 314-11138/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Cerdanyola del Vallès
Tram. 314-11139/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Granollers
Tram. 314-11140/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Mataró
Tram. 314-11141/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Mollet del Vallès
Tram. 314-11142/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Rubí - Sant Cugat del Vallès
Tram. 314-11143/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Sabadell
Tram. 314-11144/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Sant Celoni
Tram. 314-11145/10
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 314-11146/10
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Terrassa
Tram. 314-11147/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Cornellà de Llobregat
Tram. 314-11148/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Gavà
Tram. 314-11149/10
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 314-11150/10
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers d’Igualada
Tram. 314-11151/10
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Martorell
Tram. 314-11152/10
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers del Prat de Llobregat
Tram. 314-11153/10
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Sant Feliu de Llobregat
Tram. 314-11154/10
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Vilafranca del Penedès
Tram. 314-11156/10
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Vilanova i la Geltrú
Tram. 314-11157/10
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Berga
Tram. 314-11158/10
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Calaf
Tram. 314-11159/10
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Cardona
Tram. 314-11160/10
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Manresa
Tram. 314-11162/10
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Prats de Lluçanès
Tram. 314-11164/10
Resposta del Govern p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Torelló
Tram. 314-11166/10
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Vic
Tram. 314-11167/10
Resposta del Govern p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Calonge
Tram. 314-11170/10
Resposta del Govern p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Figueres
Tram. 314-11172/10
Resposta del Govern p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Girona
Tram. 314-11173/10
Resposta del Govern p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Lloret de Mar
Tram. 314-11176/10
Resposta del Govern p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Maçanet de la Selva
Tram. 314-11177/10
Resposta del Govern p. 68
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers d’Olot
Tram. 314-11178/10
Resposta del Govern p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Palafrugell
Tram. 314-11179/10
Resposta del Govern p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Sant Feliu de Buixalleu - Hostalric
Tram. 314-11182/10
Resposta del Govern p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de la Vall d’Aro
Tram. 314-11185/10
Resposta del Govern p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de la Pera
Tram. 314-11186/10
Resposta del Govern p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Balaguer
Tram. 314-11187/10
Resposta del Govern p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Cervera
Tram. 314-11188/10
Resposta del Govern p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Lleida
Tram. 314-11189/10
Resposta del Govern p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Mollerussa
Tram. 314-11190/10
Resposta del Govern p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de la Seu d’Urgell
Tram. 314-11191/10
Resposta del Govern p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Tàrrega
Tram. 314-11193/10
Resposta del Govern p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Tremp
Tram. 314-11194/10
Resposta del Govern p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Cambrils
Tram. 314-11195/10
Resposta del Govern p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Reus
Tram. 314-11198/10
Resposta del Govern p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Tarragona
Tram. 314-11199/10
Resposta del Govern p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Valls
Tram. 314-11200/10
Resposta del Govern p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers del Vendrell
Tram. 314-11201/10
Resposta del Govern p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers del Vendrell
Tram. 314-11203/10
Resposta del Govern p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers d’Amposta
Tram. 314-11204/10
Resposta del Govern p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de l’Ametlla de Mar
Tram. 314-11205/10
Resposta del Govern p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers d’Ascó
Tram. 314-11206/10
Resposta del Govern p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Gandesa
Tram. 314-11207/10
Resposta del Govern p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Móra d’Ebre
Tram. 314-11208/10
Resposta del Govern p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Tortosa
Tram. 314-11209/10
Resposta del Govern p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers d’Ulldecona
Tram. 314-11210/10
Resposta del Govern p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
talls de subministrament elèctric a Claravalls (Urgell)
Tram. 314-11212/10
Resposta del Govern p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reunió del president de la Generalitat amb el president de la 
Llombardia
Tram. 314-11223/10
Resposta del Govern p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
gestió del telèfon 012
Tram. 314-11274/10
Resposta del Govern p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el deute amb l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-11379/10
Resposta del Govern p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el deute amb l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-11380/10
Resposta del Govern p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute amb l’Ajuntament de Castellar del Vallès (Vallès Occi-
dental)
Tram. 314-11381/10
Resposta del Govern p. 94
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute amb l’Ajuntament de Barberà del Vallès (Vallès Occi-
dental)
Tram. 314-11382/10
Resposta del Govern p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el deute amb l’Ajuntament de Badia del Vallès (Vallès Occi-
dental)
Tram. 314-11383/10
Resposta del Govern p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute amb l’Ajuntament de Vacarisses (Vallès Occidental)
Tram. 314-11384/10
Resposta del Govern p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute amb l’Ajuntament de Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 314-11385/10
Resposta del Govern p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute amb l’Ajuntament de Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-11386/10
Resposta del Govern p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute amb l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-11387/10
Resposta del Govern p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute amb l’Ajuntament de Montcada i Reixac (Vallès Occi-
dental)
Tram. 314-11388/10
Resposta del Govern p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute de la Generalitat amb els ens locals corresponent al 
2012 i als exercicis anteriors
Tram. 314-11464/10
Resposta del Govern p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el deute de la Generalitat amb els ens locals corresponent 
al 2013
Tram. 314-11465/10
Resposta del Govern p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de retornar en virtut del Conveni per al des-
envolupament del pla extraordinari d’assistència financera 
local
Tram. 314-11466/10
Resposta del Govern p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagar a les diputacions provincials en 
virtut de l’apartat 6.2.b del Conveni per al desenvolupament 
del pla extraordinari d’assistència financera local
Tram. 314-11467/10
Resposta del Govern p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de pisos de protecció oficial de la Generalitat buits 
a l’Anoia
Tram. 314-11959/10
Resposta del Govern p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les plagues d’insectes que afecten la presó Model, de Bar-
celona
Tram. 314-12148/10
Resposta del Govern p. 96

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, 
CANVI O DECAÏMENT

2.25. Preguntes al Govern

2.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la interlocutòria que anul·la la concessió del tercer 
grau penitenciari a dos ex-alts càrrecs de Ferrocarrils de la 
Generalitat que estaven condemnats
Tram. 311-00802/10
Retirada p. 97

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la concessió del tercer grau penitenciari a dos ex-
alts càrrecs de Ferrocarrils de la Generalitat
Tram. 311-00803/10
Retirada p. 97

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el model per a sortir de la crisi i sobre les previsions de 
creixement econòmic i creació d’ocupació
Tram. 310-00264/10
Anunci p. 97

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el servei d’urgències de l’Hospital de Bellvitge
Tram. 310-00265/10
Anunci p. 97

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el dèficit públic del 2013
Tram. 310-00266/10
Anunci p. 98

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’accés del Centre de Seguretat de la Informació de 
Catalunya a bases de dades sense autorització legal
Tram. 310-00267/10
Anunci p. 98

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les retallades en les assignacions als hospitals i a l’ac-
tivitat concertada
Tram. 310-00268/10
Anunci p. 98

Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre la proliferació de plataformes privades de lloguer 
d’apartaments turístics, d’habitatges d’ús turístic i d’habita-
cions en domicilis particulars
Tram. 310-00269/10
Anunci p. 98

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el Saló Alimentària 2014
Tram. 310-00270/10
Anunci p. 99

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les accions per a situar les empreses culturals i crea-
tives en primera línia de la innovació, la tecnologia i el món 
digital
Tram. 310-00271/10
Anunci p. 99

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el debat general sobre l’increment de la pobresa i les 
desigualtats i sobre l’impuls de les mesures acordades
Tram. 310-00272/10
Anunci p. 99
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions i els protocols desenvolupats arran de 
les dues defuncions de ciutadans que havien estat detinguts 
per agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 310-00273/10
Anunci p. 100

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les raons de la carta de la vicepresidenta del Govern 
als alcaldes amb relació a l’organització de la consulta sobre 
el futur polític de Catalunya
Tram. 310-00274/10
Anunci p. 100

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les darreres dades de la desocupació
Tram. 310-00275/10
Anunci p. 100

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00155/10
Anunci p. 101

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política i social
Tram. 317-00156/10
Anunci p. 101

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00157/10
Anunci p. 101

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00158/10
Anunci p. 101

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00159/10
Anunci p. 102

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00160/10
Anunci p. 102

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00161/10
Anunci p. 102

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les raons de la carta de la vicepresidenta del Go-
vern als alcaldes amb relació a l’organització de la consulta 
sobre el futur polític de Catalunya
Tram. 311-01275/10
Anunci p. 102

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la consideració com a mecanisme de pressió 
de la carta de la vicepresidenta del Govern als alcaldes amb 
relació a l’organització de la consulta sobre el futur polític de 
Catalunya
Tram. 311-01276/10
Anunci p. 103

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’exigència a l’Administració local d’un compromís 
de col·laboració amb relació a l’organització de la consulta 
sobre el futur polític de Catalunya
Tram. 311-01277/10
Anunci p. 103

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la base legal de la convocatòria de la consulta so-
bre el futur polític de Catalunya
Tram. 311-01278/10
Anunci p. 104

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la data prevista i l’habilitació legal per a convocar 
la consulta sobre el futur polític de Catalunya
Tram. 311-01279/10
Anunci p. 104

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el compromís que s’exigeix als alcaldes amb 
relació a l’organització de la consulta sobre el futur polític 
de Catalunya
Tram. 311-01280/10
Anunci p. 104

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’expedient sancionador incoat per l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades al Centre de Seguretat de la 
Informació de Catalunya
Tram. 311-01289/10
Anunci p. 105

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els expedients sancionadors incoats per l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades al Centre de Seguretat de la 
Informació de Catalunya
Tram. 311-01290/10
Anunci p. 105

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el coneixement que té del web Nova Terra Lliure
Tram. 311-01291/10
Anunci p. 105

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions amb relació al web Nova Terra 
Lliure
Tram. 311-01292/10
Anunci p. 106

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les bases de dades a què tenen accés els Mossos 
d’Esquadra
Tram. 311-01293/10
Anunci p. 106

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les bases de dades a què tenen accés els Mossos 
d’Esquadra per mitjà d’altres cossos policials o administra-
cions
Tram. 311-01294/10
Anunci p. 106

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la sol·licitud dels Mossos d’Esquadra al Centre de 
Seguretat de la Informació de Catalunya de tenir accés a di-
verses bases de dades
Tram. 311-01295/10
Anunci p. 107

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre una informació relativa al seguiment de partits po-
lítics per part dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01296/10
Anunci p. 107
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3.25. Preguntes al Govern

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inclusió de Molins de Rei (Baix Llobregat) en la zona 1 del 
sistema tarifari integrat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 314-12259/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’establiment d’un sistema de quilometratge que substitu-
eixi el sistema tarifari integrat de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona
Tram. 314-12260/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’abaixar el preu dels títols de transport per a pal·liar 
el greuge comparatiu dels usuaris del sistema tarifari inte-
grat de Molins de Rei (Baix Llobregat)
Tram. 314-12261/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’incompliment de l’objectiu de dèficit públic del 2013
Tram. 314-12262/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la confraternització d’agents de l’àrea regional de recursos 
operatius dels Mossos d’Esquadra amb membres de la Her-
mandad de Antiguos Caballeros Legionarios
Tram. 314-12264/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
suposada proposta de Westfield Group de construir un gran 
centre comercial al Centre Direccional de Cerdanyola del 
Vallès (Vallès Occidental) i el manteniment del compromís de 
consensuar la limitació del sostre comercial de la parcel·la 
PC4 del Pla director urbanístic
Tram. 314-12265/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
velocitat mitjana a les autopistes, les autovies i les vies d’ac-
cés a Barcelona
Tram. 314-12266/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació dels agents de trànsit dels Mossos d’Esquadra amb 
guants amb proteccions, impermeables i polivalents
Tram. 314-12267/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les característiques dels guants dels agents de trànsit dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-12268/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
freqüència de lliurament de guants als agents de trànsit dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-12269/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de guants dels agents de trànsit dels Mossos d’Es-
quadra que han estat renovats el 2013 i el 2014
Tram. 314-12270/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de guants per als agents de trànsit dels Mossos 

d’Esquadra que s’adquiriran el 2014 i sobre el nombre de 
motoristes de trànsit
Tram. 314-12271/10
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’atenció veterinària als gossos dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-12272/10
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
contracte amb l’Hospital Clínic Veterinari de Bellaterra de la 
Universitat Autònoma de Barcelona relatiu a l’atenció veteri-
nària als gossos dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-12273/10
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
servei de rentatge de roba per als agents dels Mossos d’Es-
quadra destinats a les galeries de tir
Tram. 314-12274/10
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
manifestació que va tenir lloc a Barcelona el 29 de març de 
2014
Tram. 314-12275/10
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
estudis científics encarregats amb motiu del debat sobre el 
Pla hidrològic de la conca de l’Ebre
Tram. 314-12276/10
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les sancions imposades a centres de submarinisme de les 
Illes Medes
Tram. 314-12277/10
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
inspeccions fetes pels agents rurals per activitats d’immer-
sió a les Illes Medes entre juny i setembre del 2013
Tram. 314-12278/10
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
coneixement que té del web Nova Terra Lliure
Tram. 314-12279/10
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions amb relació al web Nova Terra Lliure
Tram. 314-12280/10
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
bases de dades a què tenen accés els Mossos d’Esquadra
Tram. 314-12281/10
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
bases de dades a què tenen accés els Mossos d’Esquadra 
per mitjà d’altres cossos policials o administracions
Tram. 314-12282/10
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
sol·licitud dels Mossos d’Esquadra al Centre de Seguretat 
de la Informació de Catalunya de tenir accés a diverses ba-
ses de dades
Tram. 314-12283/10
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’expedient sancionador incoat per l’Autoritat Catalana de 
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Protecció de Dades al Centre de Seguretat de la Informació 
de Catalunya
Tram. 314-12284/10
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients sancionadors incoats per l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades al Centre de Seguretat de la Informació 
de Catalunya
Tram. 314-12285/10
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’acomiadament de personal dels Serveis d’Intervenció Es-
pecialitzada en Violència Masclista
Tram. 314-12286/10
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’exhibició de banderes estelades en dependències policials
Tram. 314-12287/10
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
una informació relativa al seguiment de partits polítics per 
part dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-12288/10
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de millorament i reforma de l’Institut Bruguers, de Ga-
và (Baix Llobregat)
Tram. 314-12289/10
Formulació p. 118

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les mesures de transparència 
en la contractació de produccions externes
Tram. 322-00169/10
Anunci p. 118

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la programació prevista amb re-
lació a les eleccions al Parlament Europeu
Tram. 322-00170/10
Anunci p. 119

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el darrer informe del Consell As-
sessor de Continguts i de Programació
Tram. 322-00171/10
Anunci p. 119

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el procés d’externalització del 
Departament Comercial de TV3
Tram. 322-00172/10
Anunci p. 119

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les darreres reunions relatives al 
conveni i el calendari de negociacions
Tram. 322-00173/10
Anunci p. 120

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 

oralment en comissió sobre l’adjudicació del concurs per a 
l’externalització del Departament Comercial de TV3
Tram. 322-00174/10
Anunci p. 120

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els criteris per a cobrir els ac-
tes de presentació de plataformes i associacions de la so-
cietat civil
Tram. 322-00175/10
Anunci p. 120

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el pluralisme lingüístic a Televi-
sió de Catalunya i Catalunya Ràdio
Tram. 322-00176/10
Anunci p. 121

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les mesures per a eixugar el dè-
ficit del 2013
Tram. 322-00177/10
Anunci p. 121

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la previsió d’evolució de l’execu-
ció pressupostària durant el 2014
Tram. 322-00178/10
Anunci p. 121

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les actuacions per a estrènyer 
els vincles amb les altres comunitats de llengua i cultura 
catalanes
Tram. 322-00179/10
Anunci p. 122

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre el responsable del con-
tingut dels serveis informatius
Tram. 323-00066/10
Anunci p. 122

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre els resultats d’audiència 
i la relació amb els nous audímetres
Tram. 323-00067/10
Anunci p. 123

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon-
dre oralment en comissió sobre el tractament de la publicitat 
en espais informatius
Tram. 323-00068/10
Anunci p. 123

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre el programa del Canal 
33 Cosins germans
Tram. 323-00069/10
Anunci p. 123

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre els eixos bàsics de la 
programació que defineixen la vinculació de Televisió de 
Catalunya amb les comarques
Tram. 323-00070/10
Anunci p. 124

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon-
dre oralment en comissió sobre els eixos bàsics de la pro-
gramació que defineixen la vinculació de Catalunya Ràdio 
amb les comarques
Tram. 323-00071/10
Anunci p. 124
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Pregunta al director de Televisió de Catalunya a 
respondre oralment en comissió sobre els eixos bàsics de 
la programació per a satisfer les necessitats culturals dels 
ciutadans
Tram. 323-00072/10
Anunci p. 125

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon-
dre oralment en comissió sobre els eixos bàsics de la pro-
gramació per a satisfer les necessitats culturals dels ciuta-
dans
Tram. 323-00073/10
Anunci p. 125

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre els eixos bàsics de la 
programació per a difondre i promoure les diverses moda-
litats esportives
Tram. 323-00074/10
Anunci p. 125
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el model per a sortir de la crisi 
i sobre les previsions de creixement econò-
mic i creació d’ocupació
Tram. 310-00264/10

Substanciació

Sessió núm. 30, tinguda el 09.04.2014, DSPC-P 56.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el servei d’urgències de l’Hospi-
tal de Bellvitge
Tram. 310-00265/10

Substanciació

Sessió núm. 30, tinguda el 09.04.2014, DSPC-P 56.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el dèficit públic del 2013
Tram. 310-00266/10

Substanciació

Sessió núm. 30, tinguda el 09.04.2014, DSPC-P 56.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’accés del Centre de Segure-
tat de la Informació de Catalunya a bases de 
dades sense autorització legal
Tram. 310-00267/10

Substanciació

Sessió núm. 30, tinguda el 09.04.2014, DSPC-P 56.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les retallades en les assignaci-
ons als hospitals i a l’activitat concertada
Tram. 310-00268/10

Substanciació

Sessió núm. 30, tinguda el 09.04.2014, DSPC-P 56.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la proliferació de plataformes 
privades de lloguer d’apartaments turístics, 
d’habitatges d’ús turístic i d’habitacions en 
domicilis particulars
Tram. 310-00269/10

Substanciació

Sessió núm. 30, tinguda el 09.04.2014, DSPC-P 56.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el Saló Alimentària 2014
Tram. 310-00270/10

Substanciació

Sessió núm. 30, tinguda el 09.04.2014, DSPC-P 56.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les accions per a situar les em-
preses culturals i creatives en primera línia 
de la innovació, la tecnologia i el món digital
Tram. 310-00271/10

Substanciació

Sessió núm. 30, tinguda el 09.04.2014, DSPC-P 56.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el debat general sobre l’incre-
ment de la pobresa i les desigualtats i sobre 
l’impuls de les mesures acordades
Tram. 310-00272/10

Substanciació

Sessió núm. 30, tinguda el 09.04.2014, DSPC-P 56.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les actuacions i els protocols 
desenvolupats arran de les dues defuncions 
de ciutadans que havien estat detinguts per 
agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 310-00273/10

Substanciació

Sessió núm. 30, tinguda el 09.04.2014, DSPC-P 56.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les raons de la carta de la vice-
presidenta del Govern als alcaldes amb re-
lació a l’organització de la consulta sobre el 
futur polític de Catalunya
Tram. 310-00274/10

Substanciació

Sessió núm. 30, tinguda el 09.04.2014, DSPC-P 56.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les darreres dades de la deso-
cupació
Tram. 310-00275/10

Substanciació

Sessió núm. 30, tinguda el 09.04.2014, DSPC-P 56.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la seva ab-
sència en el debat al Congrés dels Diputats i 
la predisposició a canviar de política
Tram. 317-00155/10

Substanciació

Sessió núm. 30, tinguda el 09.04.2014, DSPC-P 56.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la valora-
ció i l’evolució de les cinquanta-una mesures 
contra la corrupció
Tram. 317-00156/10

Substanciació

Sessió núm. 30, tinguda el 09.04.2014, DSPC-P 56.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre les mesures 
per a fer efectiu el diàleg
Tram. 317-00157/10

Substanciació

Sessió núm. 30, tinguda el 09.04.2014, DSPC-P 56.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre les conclu-
sions que treu del debat al Congrés dels Di-
putats
Tram. 317-00158/10

Substanciació

Sessió núm. 30, tinguda el 09.04.2014, DSPC-P 56.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la valoració 
i la transcendència de l’acord de diàleg per-
manent amb els agents econòmics i socials 
amb relació a la reactivació econòmica
Tram. 317-00159/10

Substanciació

Sessió núm. 30, tinguda el 09.04.2014, DSPC-P 56.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre el compro-
mís de servei del Govern amb els ciutadans
Tram. 317-00160/10

Substanciació

Sessió núm. 30, tinguda el 09.04.2014, DSPC-P 56.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la predispo-
sició a acceptar el resultat de la votació del 
debat al Congrés dels Diputats
Tram. 317-00161/10

Substanciació

Sessió núm. 30, tinguda el 09.04.2014, DSPC-P 56.
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1.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’agressions lleus 
que s’han produït als centres penitenciaris 
del 2011 al 2013
Tram. 311-00735/10

Substanciació

Sessió núm. 21 de la Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans, tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 395.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre d’agressions 
greus que s’han produït als centres peniten-
ciaris del 2011 al 2013
Tram. 311-00736/10

Substanciació

Sessió núm. 21 de la Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans, tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 395.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’incidències que 
han afectat les relacions entre els interns i el 
personal als centres penitenciaris del 2011 
al 2013
Tram. 311-00737/10

Substanciació

Sessió núm. 21 de la Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans, tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 395.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les causes de l’increment de 
lesions i d’incidències als centres penitenci-
aris del 2011 al 2013
Tram. 311-00738/10

Substanciació

Sessió núm. 21 de la Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans, tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 395.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la manera com ha afectat la 
reducció de personal dels serveis penitenci-
aris en l’increment de lesions i d’incidències 
als centres penitenciaris del 2011 al 2013
Tram. 311-00739/10

Substanciació

Sessió núm. 21 de la Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans, tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 395.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre d’interins de 
la borsa de treball dels serveis penitenciaris 
que ha contractat el 2013
Tram. 311-00740/10

Substanciació

Sessió núm. 21 de la Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans, tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 395.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre d’interins de 
la borsa de treball dels serveis penitencia-
ris que es preveu contractar el 2013 i el 2014
Tram. 311-00741/10

Substanciació

Sessió núm. 21 de la Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans, tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 395.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la durada mitjana dels con-
tractes d’interins dels serveis penitenciaris 
el 2013
Tram. 311-00742/10

Substanciació

Sessió núm. 21 de la Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans, tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 395.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els criteris per a seleccionar 
els interins de la borsa de treball dels ser-
veis penitenciaris el 2013
Tram. 311-00743/10

Substanciació

Sessió núm. 21 de la Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans, tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 395.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’aplicació dels criteris per a 
seleccionar els interins de la borsa de treball 
dels serveis penitenciaris el 2013
Tram. 311-00744/10

Substanciació

Sessió núm. 21 de la Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans, tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 395.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la posició dels interins en la 
llista de la borsa de treball dels serveis pe-
nitenciaris
Tram. 311-00745/10

Substanciació

Sessió núm. 21 de la Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans, tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 395.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la signatura d’un contracte 
amb Seprotec Multilingual Solutions per a 
fer les traduccions judicials durant el perío-
de 2009-2011
Tram. 311-00851/10

Substanciació

Sessió núm. 21 de la Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans, tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 395.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’import de liquidació de 
l’actuació amb clau d’obra JNP-08246 Cen-
tre de Preventius de Barcelona
Tram. 311-00999/10

Substanciació

Sessió núm. 21 de la Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans, tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 395.

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la distribució pressupostària en el 
sector sanitari el 2013
Tram. 314-09469/10

Resposta del Govern
Reg. 62117 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09469/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la distribució pressupostària en el sector sanitari 
el 2013

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us adjunto en l’annex 
l’evolució de la distribució del pressupost administra-
tiu per atenció primària, atenció hospitalària-especia-
litzada, transport sanitari, inversions, medicació am-
bulatòria amb receptes i medicació hospitalària de 
dispensació ambulatòria.

Barcelona, 2 d’abril de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per al cobrament d’alguns 
serveis sanitaris a persones residents a Ca-
talunya i la facturació del 2012 i el 2013
Tram. 314-09472/10

Resposta del Govern
Reg. 62118 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-09472/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris per al cobrament d’alguns serveis sanita-
ris a persones residents a Catalunya i la facturació del 
2012 i el 2013

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

A Catalunya les persones amb residència o amb empa-
dronament en un municipi català tenen dret a l’atenció 
sanitària pública de forma universal.

Els criteris de cobrament ho són per als no residents i 
no empadronats estrangers i per l’atenció d’obligat pa-
gament a tercers.

Barcelona, 2 d’abril de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la concertació de noves places de re-
sidència per a gent gran a les Terres de l’Ebre
Tram. 314-10446/10

Resposta del Govern
Reg. 62165 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10446/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la concertació de noves places de residència per a gent 
gran a les Terres de l’Ebre

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: J. Lluís Salvadó i Tenesa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que a

la pàgina web del Departament de Benestar Social i 
Família podeu consultar els municipis de les Terres 
de l’Ebre amb centres especialitzats d’atenció a la gent 
gran en règim de finançament públic.

Al llarg del 2012 i del 2013 a la demarcació de les Ter-
res de l’Ebre s’han posat en funcionament dues resi-
dències, a Alcanar i a Batea, amb 76 i 60 places regis-
trades de les quals 40 i 30 places respectivament són 
amb finançament públic.

Pel que fa als centres de dia, s’han posat en funciona-
ment els d’Alcanar i Tivissa, amb 20 places cadascú, 
de les quals són amb finançament públic 10 i 15 places 
respectivament.

Com a projectes finalitzats amb ajut a la inversió cons-
ten l’ampliació de la Residència pròpia de l’ICASS  
de Mora d’Ebre i la construcció dels centres de dia de 
Santa Bàrbara, Sant Jaume d’Enveja i Horta de Sant 
Joan.

El finançament públic de noves places a les Terres de 
l’Ebre resta supeditat a les disponibilitats pressupostà-
ries de cada exercici.

Us fem avinent també que el Departament va signar 
dos convenis de col·laboració, un, de data 9 de novem-
bre de 2010 amb l’ajuntament de Batea per a la cons-
trucció i concertació de places de la residència de la 
qual abans n’hem fet esment; l’altre, de data 2 de juny 
de 2010, per a la concertació de 60 places de la resi-
dència per a persones grans del carrer de Sant Cristò-
fol, d’Amposta. L’inici de les obres d’aquest equipa-
ment és imminent.

Barcelona, 4 d’abril de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’Hospital Transfronterer de la Cer-
danya

Tram. 314-10621/10

Resposta del Govern

Reg. 61893 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10621/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’Hospital Transfronterer de la Cerdanya

Grup Parlamentari: GP C’s

Proponents: José Manuel Villegas Pérez
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D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

La posada en marxa del nou Hospital Transfronte-
rer de la Cerdanya es farà progressivament al llarg 
d’un mes, començant pels serveis ambulatoris i aca-
bant pels d’internament. La data resta condicionada a 
l’acabament de l’equipament en curs i a disposar de 
la llicència d’activitats municipal i de la corresponent 
autorització administrativa de funcionament. Es pre-
veu que això serà possible a finals del primer trimestre  
de 2014.

La gestió de l’hospital la farà directament l’Agrupació 
Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cer-
danya (AECT-HC), entitat pública que s’ha encarregat 
de la seva construcció i equipament i que és la titular de 
l’edifici i de la gestió. L’Hospital de la Cerdanya for-
marà part del SISCAT.

L’Hospital de la Cerdanya donarà servei al territori de 
referència actual a Catalunya (comarca de la Cerda-
nya) i també als territoris de la Cerdagne i el Capcir de 
França, amb la qual cosa es duplicarà l’actual població 
de referència.

L’hospital començarà la seva activitat amb la subro-
gació del personal que actualment està treballant a 
l’Hospital de Puigcerdà per l’atenció als pacients aguts 
i a mesura que s’incrementi l’activitat, per captació de 
la població francesa, s’aniran incorporant nous pro-
fessionals, seguint els principis fixats en els estatuts 
de l’AECT-HC. Així, l’Hospital de la Cerdanya ofe-
rirà continuïtat a tot el personal vinculat a l’activitat 
d’aguts amb respecte de les seves condicions laborals 
actuals. L’activitat d’atenció primària i d’atenció socio-
sanitària continuarà vinculada a la Fundació Privada 
Hospital de Puigcerdà amb continuïtat dels professio-
nals que actualment hi treballen. Pel que fa al conveni 
pel qual es regiran els treballadors, el determinaran 
l’empresa i els treballadors. Els estatuts contemplen 
que ha d’estar regulat en el marc de la legislació labo-
ral espanyola.

El pressupost previst per a 2014 és de 17.000.000 €, 
que contempla una hipòtesi de funcionament de 10 
mesos. Caldrà ajustar aquest pressupost als mesos 
efectius de funcionament. D’aquest import, la Gene-
ralitat aportarà el 60% que és la quantia que ja s’està 
pagant actualment en concepte de serveis sanitaris a 
l’Hospital de Puigcerdà. No hi ha increment par part 
de la Generalitat. El pressupost va ser aprovat pel Con-
sell d’Administració de l’AECT-HC en la seva sessió 
de desembre de 2013.

Finalment pel que fa a la viabilitat de la Fundació 
Privada Hospital de Pugicerdà, cal dir que el CatSa-
lut continuarà contractant amb la Fundació els serveis 
d’atenció primària i els sociosanitaris amb les tarifes 
vigents en el sector. La Fundació Privada Hospital de 
Puigcerdà únicament deixarà de prestar el servei d’in-
gressos vinculats a aguts.

S’adjunta la Resolució de 13 de desembre de 2010, de 
la Secretaria General Técnica del Ministerio de Asun-
tos Exteriores y Cooperación, per la qual es publica la 
inscripció dels estatuts de l’AECT-HC.

Barcelona, 28 de març de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la posada en marxa de les escoles ofi-
cials d’idiomes
Tram. 314-10789/10

Resposta del Govern
Reg. 61907 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-10789/10 us 
informo del següent:

Per tal de donar resposta a les necessitats educatives 
d’alguns territoris, el Departament d’Ensenyament ha 
obert, en els darrers cursos, les noves Escoles Oficials 
d’Idiomes de Cornellà (Baix Llobregat), de Rubí (Va-
llès Occidental) i de Calella (Maresme Nord).

En aquests moments a Catalunya hi ha 48 Escoles Ofi-
cials d’Idiomes i 8 centres delegats. A mig termini, el 
Departament està analitzant la possible ampliació de 
centres públics delegats.

Barcelona, 31 de març de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la distribució del Fons de cooperació 
local
Tram. 314-10802/10

Resposta del Govern
Reg. 61947 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10802/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la distribució del Fons de cooperació local

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA
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Proponents: Marta Ribas Frías

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

L’any 2013 ha estat una anualitat econòmicament molt 
dolenta per a la Generalitat, que ha patit una disminu-
ció important d’ingressos i ha hagut de complir un ob-
jectiu del dèficit extraordinàriament difícil.

A més d’aquesta complexa situació, durant l’any 2013 
el Departament de Governació i Relacions Institucio-
nals ha hagut de continuar assumint despeses (com ja 
havia fet els anys 2011 i 2012) que anteriors governs ha-
vien compromès sense les consegüents partides pres-
supostàries, assolint, a finals del 2013, la normalitza-
ció completa d’aquest desajust.

Per altra banda, el Govern de l’Estat ha continuat dis-
minuint les aportacions a la Generalitat, que va veure 
dràsticament reduïda la seva Participació en Ingressos 
de l’Estat de l’any 2012 respecte el 2011, no havent mi-
llorat aquesta situació el 2013, que ha mantingut aque-
lla rebaixa. En canvi, la PIE dels Ajuntaments més 
grans i de les Diputacions va gaudir d’un important 
increment l’any 2012, i ha tornat ha gaudir d’un nou in-
crement l’any 2013.

Davant aquesta situació, en un context de pressupost 
prorrogat i amb la partida del Fons de Cooperació Lo-
cal (FCL) a zero, el Departament de Governació i Re-
lacions Institucionals ha volgut cercar una solució ex-
cepcional per tal que els Consells Comarcals rebessin 
quanties molt similars a l’anterior anualitat i que cap 
Ajuntament rebés el 2013 menys ingressos incondicio-
nats globals que els que va percebre el 2012. Per això, 
s’ha pres un acord, excepcional per al 2013 que resol 
un FCL que és el resultat d’aplicar la fórmula de dedu-
ir de l’import del FCL 2012, l’increment experimen-
tat a la PIE exclusivament l’any 2013 respecte el 2012. 
Així, els Ajuntaments que no han vist incrementada 
la seva PIE (que coincideix amb la majoria dels Ajun-
taments que alhora són els que tenen menys població) 
rebran la totalitat del Fons, mentre que aquells Ajun-
taments que han rebut un increment important de la 
PIE del 2013, respecte la que varen rebre el 2012 (que 
coincideixen amb els Ajuntaments de major població) 
poden quedar excepcionalment sense fons el 2013.

A més, també coincideix que els Ajuntaments més 
petits són aquells en els quals el FCL representa un 
percentatge més important dels seus ingressos, per 
la qual cosa, la fórmula garanteix que els bons resul-
tats globals del món local el 2012, no es vegin afectats  
el 2013.

El repartiment del 2013 garanteix que els serveis pres-
tats pels Ajuntaments no es vegin afectats en la seva 
qualitat i, a més, als pressupostos del 2014 es garan-
teixen les partides per a recuperar la normalitat de les 
quanties rebudes el 2012.

El procés de diàleg amb la ACM i la FMC ha estat 
constant, abans i després del repartiment excepcional 
pel 2013, havent consensuat també que la Generali-
tat crearà un instrument per tal de poder compensar, 
en tres anualitats, les diferències d’import que alguns 
Ajuntaments han tingut respecte l’any 2012.

Tot i que en el món local s’havia instal·lat la creença 
que el 2013 no hi hauria FCL per a cap municipi, fi-
nalment es va poder garantir mitjançant la fórmula ex-
plicada en els anteriors apartats, precisament per tal 
d’evitar que cap Ajuntament presenti liquidacions ne-
gatives.

L’aplicació de la Resolució GRI/2715/2013, de 19 de 
desembre, de distribució als municipis de Catalunya 
de la participació en els ingressos de la Generalitat in-
tegrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, 
any 2013, resta condicionada, d’una banda, a la llei per 
la qual s’aproven determinades mesures relatives al 
fons de cooperació local de Catalunya dels anys 2013 i 
2014, aprovada pel Parlament el passat dia 26 de març 
i, de l’altra, a l’existència de crèdit adequat i suficient 
en el pressupost del 2014.

Barcelona, 31 de març de 2014

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment de la sisena hora als 
centres escolars de Barcelona
Tram. 314-10808/10

Resposta del Govern

Reg. 61753 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-10808/10 us 
informo del següent:

El curs 2011-2012 es va suprimir l’ampliació horària 
als centres públics de Barcelona, llevat dels Centres 
d’Atenció Educativa Preferent i dels centres que es tro-
ben en un entorn desfavorit.

El curs 2011-2012, 39 centres tenien ampliació horària 
autoritzada, però a petició dels centres, el curs 2012-
2013 dos d’aquests centres l’han suprimit.

Des de la Inspecció d’Educació s’ha fet un segui-
ment de tots els centres que van suprimir l’amplia-
ció ho rària, i van passar a tenir el Suport Escolar 
Personalit zat.
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El curs 2013-2014, 37 centres educatius de la ciutat de 
Barcelona tenen ampliació horària.

Barcelona, 31 de març de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions per a fer front als can-
vis del calendari escolar del curs 2013-2014
Tram. 314-10809/10

Resposta del Govern

Reg. 61754 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-10809/10 us 
informo del següent:

Com ja us vam informar al setembre de l’any passat, 
el calendari del curs 2013-2014, establert per l’Ordre 
ENS/76/2013, de 30 d’abril, publicada en el DOGC 
núm. 6371 de 08 de maig de 2013, no incorpora canvis 
significatius respecte el curs anterior i, per tant, no es 
preveu que s’hagi de fer front a noves necessitats deri-
vades del calendari escolar.

Barcelona, 31 de març de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els centres escolars amb jornada 
compactada a Barcelona
Tram. 314-10810/10

Resposta del Govern

Reg. 61755 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-10810/10 us 
informo del següent: 

Annex, us trameto, la relació de centres educatius pú-
blics de la ciutat de Barcelona que el curs 2013-2014 
fan un horari singular.

Des de la Inspecció d’Educació de la ciutat de Barce-
lona s’està duent a terme el seguiment dels centres que 
fan un horari singular amb jornada contínua, per tal de 
fer-ne l’avaluació.

Els centres que han sol·licitat l’horari singular amb jor-
nada contínua, per a un o tots els nivells d’escolarit-
zació, han presentat una proposta organitzativa que 
contempla diversos aspectes per millorar en el seu 
projecte educatiu: 

– Millores dels aspectes organitzatius i pedagògics.

– Millores en la coordinació de l’equip docent.

– Aspectes relacionats amb l’impacte econòmic.

– Aspectes relacionats amb l’impacte en l’entorn i la 
previsió de les activitats no lectives de l’alumnat.

Tanmateix la proposta ha d’incorporar uns indicadors 
de seguiment, entre els quals s’ha d’incloure els relaci-
onats amb la millora dels resultats de l’alumnat.

Pel que fa a l’oferta d’activitats en horari extraescolar, 
els centres han programat activitats diverses: 

– La organització d’activitats en el propi centre enca-
minades al reforç escolar per aquell alumnat amb di-
ficultats, o bé organització d’activitats d’estudi, per tot 
l’alumnat en general, en matèries concretes: Estudi as-
sistit, biblioteca oberta, espais d’estudi en grup, reforç 
dels idiomes.

– El Programa Èxit-1, de reforç escolar.

– Activitats culturals, esportives i de lleure que orga-
nitzen els propis centre i les AMPA.

– Coordinació del Consorci d’Educació de Barcelona 
amb els districtes de la ciutat, i l’Àrea d’Esports de 
l’Ajuntament per dur a terme el Projecte convivim es-
portivament, i coordinació amb la Direcció de Joven-
tut per donar suport als centres amb població més de-
safavorida a través dels punts JIP.

– Organització d’activitats diverses en entitats i equi-
paments dels barris (musicals, idiomes, esportives).

– Les activitats es duen a terme amb recursos del Con-
sorci d’Educació de Barcelona, amb recursos dels pro-
pis centres, i amb la col·laboració d’entitats i Associ-
acions de Mares i Pares d’Alumnes, dels centres en 
qüestió.

Barcelona, 31 de març de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes que no van ob-
tenir la graduació en educació secundària 
obligatòria a Barcelona el curs 2012-2013
Tram. 314-10811/10

Resposta del Govern
Reg. 61756 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Tram. 314-10811/10 i 314-10830/10

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-10811/10 us 
informo del següent:

El curs 2012-2013 han obtingut el títol de graduat en 
educació secundària obligatòria un 89,1% de l’alum-
nat de quart d’ESO avaluat als centres de la ciutat de 
Barcelona, el curs 2011-2012 el va obtenir un 87,7%  
de l’alumnat.

El Departament d’Ensenyament, el 28 de juny de 
2012, va presentar un pla de xoc per la reducció del 
fracàs escolar a Catalunya, que contempla nou eixos 
d’actuació formulats a partir d’evidències i experièn-
cies que han permès la identificació de les variables 
i dels factors clau que incideixen i condicionen l’èxit 
escolar dels nostres alumnes.

Un dels eixos principals de l’actuació del Govern de 
Catalunya en matèria d’ensenyament es el desenvolu-
pament d’aquest pla, iniciat el curs anterior, i que té 
per objectiu reduir significativament, en els propers 
cinc anys, el fracàs escolar.

Els indicadors fonamentals del pla són millorar la taxa 
d’alumnes que no obtenen el títol de graduat en educa-
ció secundària obligatòria, i reduir la taxa d’abandona-
ment prematur.

En el marc d’aquest pla, s’integren les diverses accions 
generals que tenen com a finalitat última millorar la 
formació i els resultats acadèmics de l’alumnat, i di-
verses accions específiques destinades a l’orientació i 
a la inserció, per tal de combatre l’abandonament esco-
lar després de l’edat d’escolarització obligatòria.

Barcelona, 31 de març de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de construcció de l’Escola 
Congrés-Indians, de Barcelona
Tram. 314-10812/10

Resposta del Govern
Reg. 61749 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-10812/10 us 
informo del següent:

El Departament d’Ensenyament té previst el trasllat de 
l’escola Congrés-Indians quan finalitzi el curs escolar 
2013-2014. Al setembre de 2014 es durà a terme la re-
tirada dels mòduls prefabricats.

Les inversions realitzades i pressupostades són les se-
güents:

– Any 2013. Lloguer dels mòduls: 184.738€
– Any 2014. Lloguer dels mòduls: 92.369€
– Any 2014. Desmuntatge dels mòduls: 392.972€

Barcelona, 31 de març de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de construcció de l’Escola 
La Maquinista, de Barcelona
Tram. 314-10813/10

Resposta del Govern
Reg. 61750 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-10813/10 us 
informo del següent:

L’inici de les obres per la construcció de l’Escola La 
Maquinista estan pendent de l’aprovació del planeja-
ment de la zona, per part de l’Ajuntament de Barce-
lona.

En aquests moments, i per tal de facilitar l’inici de 
l’execució de les obres, s’està analitzant un possible 
trasllat, durant l’any 2014, dels mòduls que ocupa el 
centre a un altre emplaçament.

Les inversions realitzades i pressupostades són les se-
güents:
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– Any 2013. Lloguer dels mòduls:301.624€
– Any 2013. Muntatge dels mòduls: 159.892€
– Any 2014. Lloguer dels mòduls: 344.262€

Barcelona, 31 de març de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’índex d’absentisme escolar a Barce-
lona el curs 2012-2013
Tram. 314-10814/10

Resposta del Govern
Reg. 61908 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-10814/10 us 
informo del següent:

El Consorci d’Educació de Barcelona, en exercici de 
les seves competències, ha posat en funcionament el 
Pla Integral de Millora de l’Escolaritat Obligatòria i 
de Tractament de l’Absentisme Escolar a la ciutat de 
Barcelona, que s’aplica a tots els centres de la ciutat.

Per a implementar-lo s’han creat unes comissions de 
treball, una a nivell de Ciutat i d’altres a nivell de cada 
districte.

La Comissió de Tractament de l’Absentisme Escolar 
de Barcelona, que és l’òrgan que ha elaborat el Pla 
integral de millora de l’escolaritat i de tractament de 
l’absentisme escolar de Barcelona, en fa el seguiment 
anual.

Les Comissions de Tractament de l’Absentisme Esco-
lar de Districte son l’espai de coordinació i treball per 
al tractament de l’absentisme escolar al Districte, on 
hi participen representants dels centres i dels serveis 
implicats.

L’índex d’absentisme escolar del curs 2011-2012 va ser 
del 0,63%, del qual el 0,43% és absentisme de tipus re-
gular, i el 0.20% és absentisme de tipus crònic.

Barcelona, 31 de març de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes que s’han donat 
de baixa als centres educatius de Barcelona 
el curs 2013-2014
Tram. 314-10815/10

Resposta del Govern
Reg. 61909 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-10815/10 us 
informo del següent:

El nombre de baixes, a 26 de març de 2013, en centres 
educatius de la ciutat de Barcelona és de 5.540, 1.390 
d’educació infantil de segon cicle, 2.230 d’educació 
primària, i 1.920 d’educació secundària obligatòria.

També us informo que un 60% de les baixes correspo-
nen a canvis de centre educatiu.

Barcelona, 31 de març de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de construcció de l’Escola 
Can Fabra, de Barcelona
Tram. 314-10816/10

Resposta del Govern
Reg. 61751 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-10816/10 us 
informo del següent:

El 17 de desembre de 2010 el Departament d’Ensenya-
ment i l’Ajuntament de Barcelona van signar un conve-
ni per la redacció del projecte executiu per la construc-
ció de l’Escola Can Fabra. L’any 2011 la Generalitat 
de Catalunya va pagar a l’Ajuntament de Barcelona 
38.061,25 euros per la redacció de l’avantprojecte. 
Posteriorment, es va acordar que l’acabament del pro-
jecte el portés a terme Infraestructures.cat.

El 5 de juny de 2013 es va adjudicar la redacció del 
projecte executiu i posterior direcció de les obres a 
Brillet-Dexuna i Associats per import de 250.762,55 
euros.

http://www.infraestructures.cat/
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Un cop estigui el projecte redactat i aprovat es pro-
cedirà a licitar l’obra. Consegüentment, quan estigui 
finalitzada l’escola es procedirà a la retirada dels mò-
duls prefabricats.

Barcelona, 31 de març de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la variació del pressupost per a les 
plantilles dels centres docents de Barcelona 
el curs 2013-2014
Tram. 314-10817/10

Resposta del Govern
Reg. 61910 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-10817/10 us 
informo del següent:

La plantilla dels centres educatius de Barcelona, per al 
curs 2013-2014, és de 7.846 docents, i suposa un incre-
ment de 32 docents, respecte al curs 2012-2013.

La despesa global corresponent del personal docent 
en centres i serveis educatius dependents del Departa-
ment d’Ensenyament, i en centres de titularitat muni-
cipal, per l’any 2013, ha estat de 307.791.874,85 euros 
(no s’inclou la despesa corresponent a la quota patro-
nal de Seguretat Social del personal interí i substitut 
dels centres de titularitat del Departament d’Ensenya-
ment).

La despesa prevista per l’any 2014 és la mateixa, no 
obstant, podria variar en funció de la plantilla de per-
sonal docent per al curs 2014-2015.

Barcelona, 31 de març de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació econòmica en concepte de 
beques de menjador per a alumnes de cen-
tres públics de Barcelona el curs 2013-2014
Tram. 314-10818/10

Resposta del Govern
Reg. 61911 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-10818/10 us 
informo del següent:

La Generalitat de Catalunya no fa cap aportació fina-
lista al Consorci d’Educació de Barcelona per a la con-
vocatòria d’ajuts de menjador, sinó que aporta els re-
cursos necessaris, conjuntament amb l’Ajuntament de 
Barcelona per finançar l’activitat del Consorci deriva-
da de les competències que li atribueixen tant la Llei 
22/1998, de desembre de la Carta municipal de Barce-
lona i el Decret 84/2002, de 5 de febrer, de constitució 
del Consorci d’Educació de Barcelona.

El Consorci d’Educació de Barcelona ha destinat a les 
convocatòries d’ajuts de menjador els imports següents: 

Curs escolar Import despesa  
convocatòria (€)

2010-2011 8.692.121
2011-2012 8.646.360
2012-2013 8.282.450
2013-2014 9.456.360

En totes les convocatòries esmentades totes les sol·li-
cituds que complien els requisits establerts en la convo-
catòria se’ls va atorgar l’ajut corresponent.

El Consorci d’Educació de Barcelona rep les transferèn-
cies corrents per al seu funcionament ordinari per dotze-
nes parts, d’acord amb l’establert a les respectives lleis de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya i al Decret 
Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

A la ciutat de Barcelona no ha quedat sense ajut de 
menjador cap sol·licitud que tingués una renda familiar 
per sota del llindar establert pel Departament d’Ense-
nyament. És per això que no es preveu cap aportació 
extraordinària. De totes maneres, si al llarg del curs 
es detecten necessitats sobrevingudes que estiguin per 
sota d’aquest llindar, s’atendran, atorgant la beca men-
jador corresponent.

Barcelona, 31 de març de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de formació d’adults a Bar-
celona el curs 2013-2014
Tram. 314-10819/10

Resposta del Govern
Reg. 61752 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-10819/10 us 
informo del següent:

Annex, us trameto, la relació de places i la relació 
d’alumnes matriculats en centres públics de forma-
ció d’adults de la ciutat de Barcelona per al curs 2013-
2014, desglossades per modalitat i per districte.

Us informo que tota la demanda de places d’ense-
nyaments impartits en centres públics de formació 
d’adults de la ciutat de Barcelona per al curs 2013-
2014, ha estat atesa.

Barcelona, 31 de març de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques desti-
nades a les famílies que opten per l’ús de la 
carmanyola als centres públics de Barcelo-
na el curs 2013-2014
Tram. 314-10820/10

Resposta del Govern
Reg. 61912 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-10820/10 us 
informo del següent:

El Departament d’Ensenyament no ha fet cap aporta-
ció per a aquest concepte.

Barcelona, 31 de març de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació pressupostària per al fi-
nançament de les escoles d’adults a Barce-
lona el 2013
Tram. 314-10821/10

Resposta del Govern
Reg. 61913 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-10821/10 us 
informo del següent:

La despesa corresponent a les Escoles de Forma-
ció d’Adults de Barcelona, l’any 2013, va ser de 
8.612.823,10 euros, i la previsió per l’any 2014, és  
de 8.675.663, 05 euros.

Barcelona, 31 de març de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de llars d’infants de titulari-
tat de la Generalitat a Barcelona en data del 
31 de desembre de 2013
Tram. 314-10822/10

Resposta del Govern
Reg. 61746 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-10822/10 us 
informo del següent:

A la ciutat de Barcelona hi ha 316 places d’ensenya-
ments d’educació infantil de primer cicle en centres de 
titularitat del Departament d’Ensenyament. La resta 
de places d’aquests ensenyaments, a la ciutat de Barce-
lona son de centres de titularitat municipal.

Annex, us trameto, la relació de places i la relació de 
sol·licituds no ateses, dels ensenyaments d’educació in-
fantil de primer cicle en centres de titularitat del De-
partament d’Ensenyament a la ciutat de Barcelona, per
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al curs escolar 2013-2014, desglossat per districtes i per 
centres

Barcelona, 31 de març de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions previstes en el pres-
supost del 2014 per a Barcelona en matèria 
d’educació o ensenyament
Tram. 314-10824/10

Resposta del Govern

Reg. 61747 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-10824/10 us 
informo del següent:

En el pressupost de despeses del Consorci d’Educació 
de Barcelona per l’any 2014 hi figuren les següents do-
tacions per a subvencions:

– Ajuts individuals de menjador: 5.000.000 €
– Ajuts individuals de desplaçament: 20.000€

Barcelona, 31 de març de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació de les ràtios d’alumnes 
a les llars d’infants de titularitat de la Gene-
ralitat a Barcelona el curs 2013-2014
Tram. 314-10825/10

Resposta del Govern

Reg. 61748 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-10825/10 us 
informo del següent:

Les ràtios de les cinc Llars d’Infants, de titularitat del 
Departament d’Ensenyament, gestionades pel Consor-
ci d’Educació de Barcelona, són les següents:

– Grup de menys d’un any: 7 infants
– Grup 1 (1-2 anys): 10 infants
– Grup 2 (2-3 anys): 18 infants

Les Llars d’Infants La Gavina i El Mar tenen una re-
solució específica de disminució de ràtio per manca 
d’espais.

– La Gavina. Grup 2 (2-3 anys): la ràtio és de 14 infants.

– El Mar. Grup 1 (1-2 anys): la ràtio és de 8 per a una uni-
tat amb infants entre 12 i 18 mesos, i la ràtio és de 9 per a 
una unitat amb infants entre 18 i 24 mesos.

També us informo que no s’han produït modificacions 
en les ràtios per al curs 2013-2014, i no es preveu cap 
modificació d’aquestes per al curs 2014-15.

Barcelona, 31 de març de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació de les plantilles de les 
llars d’infants de titularitat de la Generalitat 
a Barcelona el curs 2013-2014
Tram. 314-10826/10

Resposta del Govern

Reg. 61914 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-10826/10 us 
informo del següent:

El 21 de juny de 2013 la Comissió d’Ordenació de les 
Llars d’Infants del Departament d’Ensenyament va 
considerar adequada l’optimització de les plantilles 
del personal de la categoria Ajudant de cuina - nete-
jadora. En conseqüència, una de les mesures a imple-
mentar era la no renovació dels contractes amb empre-
ses de serveis i redistribuir les dotacions de plantilla 
existents per a donar servei amb personal propi a totes 
les llars d’infants de Catalunya.

A la ciutat de Barcelona només tenia contractació 
d’empresa per al servei de neteja, la Llar d’Infants 
L’Airet. El contracte amb l’empresa va rescindir-se 
amb efectes del 31 d’agost de 2013, i va suposar la mo-
dificació de plantilla de la categoria Ajudant de cuina - 
netejador/a que tot seguit us detallo: 
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Nom del centre Plantilla 
2012-2013

Plantilla  
2013-2014

Diferència

Llar Infants El Vuit 3 2 -1
Llar Infants L’Airet 0 4* +4
Llar Infants La Gavina 3 3 0
Llar Infants El Mar 3 3 0
Llar Infants Cascavell 4 3 -1

Total 13 15 +2
 
(*) Rescissió de contracte d’empresa i increment de 4 dota-
cions de plantilla.

– Institut Viladomat. Carrer Viladomat amb Consell de 
Cent

– Institut Fluvià. Al costat de l’Escola Fluvià (c/Fluvià, 
60-68)

– Institut Fabra i Coats. Antiga fàbrica Fabra i Coats 
(c/Sant Adrià, 20)

El Departament d’Ensenyament ja disposa del sòl cor-
responent per a cadascun dels tres instituts amb calen-
dari de creació i inici.

També us informo que les actuacions es van executant 
d’acord amb les necessitats d’escolarització i la dispo-
nibilitat pressupostària del Govern de la Generalitat de 
Catalunya.

Barcelona, 31 de març de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Nom del centre Educador/ 
educadora

Oficial 1a  
cuiner/cuinera

Oficial 1a  
manteniment

Ajudant cuina 
netejador/netejadora

Total

Llar Infants El Vuit 5 1 1 2 9
Llar Infants L’Airet 12 1 1 4 18
Llar Infants La Gavina 5 1 1 3 10
Llar Infants El Mar 7 1 1 3 12
Llar Infants Cascavell 8 1 1 3 13
Total 37 5 5 15 62

Barcelona, 31 de març de 2014

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes de construcció de diver-
sos instituts a Barcelona

Tram. 314-10827/10

Resposta del Govern

Reg. 61915 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-10827/10 us 
informo del següent:

Els centres programats a la ciutat de Barcelona són els 
instituts Viladomat, Vallcarca, Fluvià, Fabra i Coats, i 
Angeleta Ferrer. D’aquests tenen calendari provisional 
de creació i inici, en funció de les necessitats d’escola-
rització: l’Institut Viladomat el curs 2015-2016, l’Ins-
titut Fluvià el curs 2016-2017, i l’Institut Fabra i Coats 
el curs 2018-2019. Els Instituts Vallcarca i Angeleta 
Ferrer no tenen calendari de creació.

La Ubicació definitiva dels centres amb calendari de 
creació i inici serà la següent:

En termes globals, la plantilla de la categoria d’ajudant 
de cuina - netejador/a de les Llars d’Infants de Barce-
lona, s’ha vist incrementada en 2 dotacions.

La plantilla de la resta de categories professionals que 
presten serveis a les Llars d’Infants (personal educa-
dor, oficial 1a cuiner/a i oficial 1a manteniment) no 
s’ha vist afectada per modificacions de criteris, i conti-
nua sent la mateixa que la del curs 2012-2013.

La Plantilla de les llars d’infants de titularitat del De-
partament d’Ensenyament de Barcelona gestionades 
per Consorci d’Educació de Barcelona és la següent: 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de formació professional i 
de programes de qualificació professional 
inicial a Barcelona per al curs 2013-2014
Tram. 314-10828/10

Resposta del Govern
Reg. 61916 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-10828/10 us 
informo del següent:

A requeriment de l’Eurostat, el Departament d’En-
senyament està sistematitzant totes les dades de pre-
inscripció i matrícula amb una nova metodologia, de 
manera que fins que no finalitzi aquest procés, no es 
podrà facilitar la informació sol·licitada.

També us informo que tots els centres i ensenyaments, 
així com les convocatòries de beques i ajuts, estan pu-
blicats a la pàgina web del Departament d’Ensenya-
ment.

El Departament d’Ensenyament considera que l’in-
crement de 28 grups de PQPI a la ciutat de Barcelona 
contribueix a completar l’oferta d’aquests programes 
sostinguda amb fons públics.

Barcelona, 31 de març de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el finançament de les escoles d’edu-
cació especial municipals, de la Generalitat i 
concertades a Barcelona el 2013
Tram. 314-10829/10

Resposta del Govern
Reg. 61917 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-10829/10 us 
informo del següent:

La despesa dels centres d’educació especial de titulari-
tat municipal, i de titularitat del Departament d’Ense-
nyament, a la ciutat de Barcelona, l’any 2013, ha estat 
de 4.732.711,77 euros. Aquesta despesa correspon a les 

despeses de funcionament, transport, ajuts, manteni-
ment, neteja, i subministraments.

La despesa corresponent als centres d’educació espe-
cial concertats de la ciutat de Barcelona, l’any 2013, ha 
estat de 19.743.142.42 euros.

La despesa prevista, corresponent al personal do-
cent dels centres d’educació especial en centres de-
pendents el Departament d’Ensenyament, i en unitats 
de suport d’educació especial en centres públics a la 
ciutat de Barcelona, el curs escolar 2013-2014, és de 
3.199.703,22 euros.

La despesa prevista, corresponent al personal d’admi-
nistració i serveis que dóna suport a alumnes amb ne-
cessitats educatives especials, a la ciutat de Barcelona, 
pel curs 2013-2014, és de 2.503.615.20 euros.

Barcelona, 31 de març de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’índex de fracàs escolar a Barcelona 
del curs 2012-2013
Tram. 314-10830/10

Resposta del Govern
Reg. 61756 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10811/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació econòmica al Campionat 
del Món de Natació el 2013
Tram. 314-10832/10

Resposta del Govern
Reg. 61889 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, dono resposta a la 
pregunta escrita, amb Número de Tramitació: 314-
10832/10, sobre l’aportació econòmica al Campionat 
del Món de Natació el 2013, amb la informació facili-
tada per la Secretaria General de l’Esport.

Barcelona, 31 de març de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència
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Annex

La Generalitat de Catalunya no ha fet cap aportació 
en concepte d’organització dels Campionats del Món 
de Natació que es van celebrar a la ciutat de Barcelona 
l’any 2013.

Ivan Tibau i Ragolta
Secretari general

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els equipaments esportius que han re-
but finançament per a la construcció o l’ar-
ranjament el 2013, a Barcelona
Tram. 314-10833/10

Resposta del Govern
Reg. 61804 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-10833/10, 
sobre els equipaments esportius que han rebut finan-
çament per a la construcció o l’arranjament el 2013 a 
Barcelona, us trameto, en document annex, la infor-
mació facilitada per la Secretaria General de l’Esport.

Barcelona, 31 de març de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

El Consell Català de l’Esport no va obrir cap convo-
catòria de subvencions per a la construcció o arranja-
ment d’equipaments esportius durant l’any 2013.

Al DOGC de 26 de febrer de 2014 es va publicar la 
Resolució PRE/398/2014, de 19 de febrer, per la qual 
s’obre la convocatòria per a la concessió de subvenci-
ons als ajuntaments i entitats municipals descentralit-
zades per a actuacions urgents d’adaptació a la segu-
retat, l’habitabilitat o la funcionalitat dels equipaments 
esportius existents per a l’any 2014, i se n’aproven les 
bases reguladores. El darrer dia de presentació de sol-
licituds va ser el 26 de març.

Pel que fa al finançament d’activitats o competicions 
esportives celebrades a la ciutat de Barcelona durant 
l’any 2013 i la previsió de les que es celebraran du-
rant l’any 2014, us fem avinent que el Consell Català 
de l’Esport, d’acord amb l’article 18 de la Llei 38/2003, 
General de Subvencions, ha publicat al DOGC les sub-
vencions concedides amb expressió de la convocatò-
ria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s’im-

puten, i ha fet la preceptiva publicitat a través de la 
pàgina web de la Secretaria General de l’Esport.

Ivan Tibau i Ragolta
Secretari general

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació econòmica al Circuit de 
Catalunya el 2013
Tram. 314-10837/10

Resposta del Govern
Reg. 61882 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-10837/10 us 
informo del següent:

Aportació econòmica de la Generalitat de Catalunya al  
Circuit de Catalunya durant l’any 2013

Del Departament de la Presidència,  
per a cancel·lació de préstecs 2.216.199,00 €
Del Departament de Presidència,  
per a despesa corrent 2012 6.806.381, 00 €
Del Departament d’Empresa i Ocupació, 
com a aportació 5.000.000,00 €

Total aportacions de la Generalitat  
per a l’any 2013 14.022.580,00 €

Inversió prevista per la Generalitat de Catalunya al Circuit 
de Catalunya durant l’any 2014

Inversions en edificis i altres construccions 
(Obres per inversió FIA fer la Fórmula 1 del 
2014) 1.150.000,00 €

Total inversions previstes per a l’any 2014  
de circuits de Catalunya, SL 1.150.000,00 €

Barcelona, 31 de març de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb l’Ajuntament de Barcelo-
na i els seus organismes autònoms en data 
del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-10861/10

Resposta del Govern
Reg. 61679 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10861/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el deute amb l’Ajuntament de Barcelona i els seus 
organismes autònoms en data del 31 de desembre  
de 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que aquesta 
pregunta es respon conjuntament amb la pregunta par-
lamentària 314-10862/10, amb la informació següent:

Les decisions de la Generalitat de Catalunya en ma-
tèria financera estan subjectes als condicionants de 
finançament imposats per l’adhesió d’aquesta Admi-
nistració als mecanismes extraordinaris de suport a la 
liquiditat de les comunitats autònomes, els quals de-
terminen expressament les finalitats a què ha de ser 
aplicada la liquiditat atorgada.

El Govern català va aconseguir a finals del 2013 que 
l’Executiu central reconegués el dret a disposar de 
l’ampliació del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) 
d’acord amb el pas de l’objectiu de dèficit del 0,7% a 
l’1,58%. Així, quan es faci efectiva la totalitat de l’im-
port pendent del FLA, segons s’ha compromès el Mi-
nisteri, la Generalitat podrà ordenar amb normalitat el 
seus compromisos de pagament, recuperant progressi-
vament els retards històrics.

Alhora, el marge d’actuació tresorera de la Generalitat 
de Catalunya està limitat de manera fonamental, entre 
d’altres, per les exigències establertes en la Llei orgà-
nica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, la qual atorga prioritat absolu-
ta al pagament dels interessos del deute públic, i impo-
sa l’assumpció d’objectius d’estabilitat pressupostària i 
de deute públic, així com el compliment dels períodes 
mitjans de pagament als proveïdors. En aquest sentit, 
es pot citar igualment la Llei orgànica 9/2013, de 20 
de desembre, de control del deute comercial en el sec-
tor públic, que estableix els mecanismes per garantir 
el pagament als proveïdors.

Pel que fa a les dades que se sol·liciten en les preguntes 
parlamentàries, s’ha de dir que la tresoreria d’aquest 
Departament no pot obtenir les dades relatives als or-

ganismes autònoms de l’Ajuntament de Barcelona, per 
la qual cosa no es pot facilitar informació al respecte. 
Quant a la resta de dades demanades, es pot indicar el 
següent:

El deute total amb l’Ajuntament de Barcelona que 
consta a la tresoreria a data 4 de març de 2014 és de 
117 milions d’euros.

Finalment, el deute total amb l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i les seves empreses que consta a la tresore-
ria a data 4 de març de 2014 és aproximadament d’1,3 
milions d’euros.

Barcelona, 27 de març de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i les seves empreses en data del 
31 de desembre de 2013
Tram. 314-10862/10

Resposta del Govern
Reg. 61679 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10861/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de menors estrangers in-
documentats que han estat presentats per a 
protecció a Barcelona el 2013
Tram. 314-10896/10

Resposta del Govern
Reg. 61781 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10896/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de menors estrangers indocumentats 
que han estat presentats per a protecció a Barcelona 
el 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que du-
rant l’any 2013 a la ciutat de Barcelona va haver-hi 267 
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presentacions de joves estrangers sense referents fami-
liars. D’aquests, 216 han estat considerats menors.

Tots ells han estat derivats per l’Oficina d’Atenció al 
Menor dels Mossos d’Esquadra.

Barcelona, 31 de març de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’aules d’acollida per als 
menors immigrants a Barcelona
Tram. 314-10897/10

Resposta del Govern
Reg. 61918 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-10897/10 us 
informo del següent:

El curs 2013-2014 hi ha 158 aules d’acollida als cen-
tres educatius públics i concertats de la ciutat de Bar-

celona. El nombre d’alumnes d’aquestes és de 3.560, 
dels quals 1.339 tenen el castellà com a llengua mater-
na i 2.221 tenen altres llengües com a llengua materna.

Barcelona, 31 de març de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de construcció de residències i 
centres de dia per a gent gran que estableix 
el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament 
de Barcelona en matèria d’equipaments de 
serveis socials
Tram. 314-10991/10

Resposta del Govern
Reg. 61782 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-10991/10 us 
informo que trobareu la informació sol·licitada a la 
taula següent: 

Centre Construcció a febrer  
de 2014

Previsió finalització 
obres

Import assignat  
pressupostos 2013

RGG Can Ferrero Sense iniciar  
RGG Benavent Sense iniciar  
RGG Pere Virgili Sense iniciar  
RGG Mercat del Guinardó En construcció 1r semestre 2015 1.367.558,81
RGG i CDGG Molí Via Favència Obres acabades Obres acabades 467.995,15
RGG i CDGG Gon Pastor En funcionament En funcionament
RGG i CDGG Sant Andreu Sense iniciar  
RGG Alchemika En construcció 1r semestre 2015 170.000,00
CDGG Sant Antoni En funcionament En funcionament

Barcelona, 31 de març de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres d’acolliment de Barcelona 
i sobre els menors que hi són acollits
Tram. 314-10992/10

Resposta del Govern
Reg. 61783 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10992/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els centres d’acolliment de Barcelona i sobre els me-
nors que hi són acollits

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que po-
dreu trobar la informació sol·licitada a la taula següent: 

Centre d’acolliment Places Ocupació

Centre d’acollida i urgències  
infantils Josep Pallach 26 26
Centre d’acollida Talaia 30 24
Centre d’acolliment Coda 1 25 21
Centre d’acolliment Els Llimoners 27 20
Centre d’acolliment Gaudí 28 30
Mas Pins 30 29

Barcelona, 31 de març de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infants atesos als centres 
d’atenció a la infància i a l’adolescència de 
Barcelona el 2013
Tram. 314-10993/10

Resposta del Govern
Reg. 61784 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10993/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’infants atesos als centres d’atenció a la in-
fància i a l’adolescència de Barcelona el 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que de 
gener a juny de 2013 els Equips d’Atenció a la Infàn-
cia i l’Adolescència de Barcelona van atendre 3.148 
infants; de juliol a desembre de 2013 en van atendre 
3.159.

Durant el període de gener a juny de 2013 s’han atès 
896 infants i adolescents en centres residencials i 
d’acollida de la xarxa de la DGAIA a Barcelona ciutat. 
De juliol a desembre se’n van atendre 917.

Barcelona, 31 de març de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de construcció dels centres re-
sidencials d’acció educativa per a la infàn-
cia que estableix el conveni de col·laboració 
amb l’Ajuntament a Barcelona en matèria 
d’equipaments de serveis socials
Tram. 314-10994/10

Resposta del Govern
Reg. 61785 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-10994/10 
us informo que trobareu la informació a aquesta pre-
gunta parlamentària a la resposta de la iniciativa 314-
07965/10.

Barcelona, 31 de març de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de construcció d’equipaments 
per a persones amb discapacitat que esta-
bleix el conveni de col·laboració amb l’Ajun-
tament de Barcelona en matèria d’equipa-
ments de serveis socials

Tram. 314-10995/10

Resposta del Govern

Reg. 61786 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-10995/10 
us informo que trobareu la informació d’aquesta pre-
gunta parlamentària a la resposta de la iniciativa 314-
07963/10.

Barcelona, 31 de març de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació a l’Ajuntament de Barcelo-
na en concepte d’equips i centres d’atenció 
a la infància i a l’adolescència el 2013

Tram. 314-10996/10

Resposta del Govern

Reg. 61787 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10996/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació a l’Ajuntament de Barcelona en concepte 
d’equips i centres d’atenció a la infància i a l’adoles-
cència el 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que 
l’import total per als Equips d’Atenció a la Infància i a 
l’Adolescència (EAIA) de Barcelona Ciutat en el Con-
tracte-Programa vigent (2012-2015) és de 3.098.092 €.

Aquest import correspon als EAIA englobats a les 
partides de l’article 46 de la DGAIA, del pressupost 
prorrogat de 2013.

El 2013 es va pagar íntegrament la bestreta del 90%. 
El 10% restant, es pagarà una vegada es justifiqui la 
despesa

Barcelona, 31 de març de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres residencials d’acció edu-
cativa en funcionament a Barcelona
Tram. 314-10998/10

Resposta del Govern
Reg. 61788 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10998/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els centres residencials d’acció educativa en funciona-
ment a Barcelona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que po-
dreu trobar la informació sol·licitada a la taula següent: 

CRAE Places Ocupació

Casa de Família Jesús-Maria  
Trafalgar 6 6
Casa de Família Natzaret 29 28
Casa Solaz Infantil 16 16
Centre Les Palmeres 12 12
CRAE Dolors Aleu 10 10
CRAE Sants-Medir 17 17
Centre Maria Reina 28 21
Casa Milà 14 14
CRAE Joan Torras 20 20
CRAE Kairós 20 20
CRAE La Llar Collserola 20 19
CRAE La Salle 8 8
CRAE Pujades 16 16
CRAE Sant Andreu 22 22
CRAE Urrutia 12 12
CRAE La Llar 10 8
Llar Claudina 6 6
Llar Infantil Mare de Déu de Fàtima 32 32
Llar Sant Josep de la Muntanya 60 56
Llar Turó Blau 10 10
CRAE Minerva 24 24
Residència Vilapicina 14 14
Pisos d’Inclusió Maragall 25 25
Aspasim DGAIA 12 14
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CRAE Places Ocupació

Aspasim ICASS Variable 7
Casa d’Infants Alexandre Galí 8 7
Casa d’Infants Paulo Freire 8 4
Casa d’Infants Carme Aymerich 8 8

Barcelona, 31 de març de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de sol·licituds de valoració, va-
loracions, plans individuals d’atenció i presta-
cions en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, 
relativa a la dependència, a Barcelona
Tram. 314-11000/10

Resposta del Govern
Reg. 62028 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11000/10, 
314-11001/10, 314-11003/10 i 314-11009/10 us infor-
mo que des de l’entrada en vigor de la Llei 39/2006 de 
promoció de l’autonomia personal i atenció a les per-
sones en situació de dependència, a data 1 de gener de 
2014 a la ciutat de Barcelona 106.094 persones han sol-
licitat la valoració del grau de la dependència, de les 
quals 94.733 han estat efectivament valorades.

Pel que fa a quantes persones se’ls ha elaborat el seu 
Programa Individual d’Atenció (PIA) des de l’entrada 
en vigor de la Llei 39/2006 i fins a data 1 de gener de 
2014 s’han resolt 48.401 PIA realitzables i22.614 mo-
dificacions de PIA. La informació per graus la troba-
reu a la taula següent: 

PIA resolts 
per grau

PIA inicials Modificacions  
de PIA

III 24.126 10.947
II 21.247 10.991
I 3.028 676

Total 48.401 22.614

D’altra banda, a data 1 de gener de 2014 hi ha un total 
de 31.303 beneficiaris amb 45.369 prestacions i ser-
veis. La distribució és la següent: 

Prestació o Servei
Nombre de  

prestacions / serveis

Prestacions 22.268
Assistent personal 9
Cuidador no professional 19.082
Vinculada a Centre de dia 25
Vinculada a Residència 3.024
Vinculada a SAD 128
Serveis 23.101
Centre de dia de Discapacitats 820
Centre de dia de Gent Gran 1.319
Hospital de dia 35
Llarga estada Salut Mental 14
Llar Residència 364
Llar amb suport MM 28
Residència de Discapacitats 347
Residència de Gent Gran 4.831
Ajuda a Domicili 7.693
Sociosanitari 131
Teleassistència 7.519
Total Prestacions i Serveis 45.369
Beneficiaris 31.303

Barcelona, 2 d’abril de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que han mort 
abans de rebre la prestació assignada en el 
pla individual d’atenció a Barcelona
Tram. 314-11001/10

Resposta del Govern
Reg. 62028 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11000/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que reben 
un ajut o que estan en espera de rebre’l en 
compliment de la Llei de l’Estat 39/2006, re-
lativa a la dependència, a Barcelona
Tram. 314-11003/10

Resposta del Govern
Reg. 62028 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11000/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inspeccions fetes als centres as-
sistencials per a gent gran a Barcelona el 
2013
Tram. 314-11004/10

Resposta del Govern

Reg. 61789 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11004/10 us 
informo que l’any 2013 el Servei d’Inspecció i Regis-
tre del Departament de Benestar Social i Família va 
realitzar 399 inspeccions a centres residencials assis-
tits de gent gran.

Les irregularitats més freqüentment detectades han 
estat manca de documentació administrativa, dèficit 
en algun aspecte de l’atenció a l’usuari i mancances 
materials o estructurals.

A la ciutat de Barcelona no s’han detectat casos de 
maltractament institucionalitzats a persones grans.

El Servei d’Inspecció i Registre del Departament de 
Benestar Social i Família ha realitzat, l’any 2013, 41 
inspeccions a altres centres assistencials per a gent 
gran de la ciutat de Barcelona.

Barcelona, 1 d’abril de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les llistes d’espera per a accedir a re-
sidències per a persones amb discapacitat 
de Barcelona
Tram. 314-11005/10

Resposta del Govern

Reg. 61790 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a les preguntes parlamentàries 314-11005/10 i 
314-11006 us informo que, pel que fa a la llista d’espe-
ra existent per accedir als recursos per a persones amb 
discapacitat, és difícil d’establir un termini de temps 
per accedir a recurs atès que la llista d’espera depèn de 
diversos factors com ara la tipologia d’usuaris, el mo-

viment de baixes d’un centre en concret o, fins i tot, les 
renúncies de la llista al moment d’ingressar.

Us fem avinent que estem aplicant millores en l’anàli-
si de les llistes amb la finalitat de poder obtenir dades 
que reflecteixin millor la realitat de la demanda ter-
ritorial i poder donar prioritat a les necessitats reals.

Barcelona, 1 d’abril de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les llistes d’espera per a accedir cen-
tres de dia per a persones amb discapacitat 
de Barcelona
Tram. 314-11006/10

Resposta del Govern

Reg. 61790 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11005/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les persones en llista d’espera per a 
accedir a una plaça de centre de dia de titu-
laritat pública per a gent gran
Tram. 314-11007/10

Resposta del Govern

Reg. 61791 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11007/10 i 
314-11008/10 us informo del que 724 persones estan 
informades en llista d’espera per accedir a una plaça 
de centre de dia per a gent gran de titularitat pública i 
que 7.724 persones estan informades en llista d’espera 
per accedir a una plaça de residència per a gent gran 
de titularitat pública.

Aquestes persones poden ser beneficiàries d’alguna al-
tra prestació en el marc de la Llei 39/2006 de promo-
ció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència.

És molt difícil d’establir un termini de temps d’espera 
atès que, d’acord amb el sistema d’adjudicació de re-
cursos, depèn de diversos factors com ara el moviment 
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de baixes d’un centre en concret o la demanda de pla-
ça de cada centre.

En cas de necessitat d’ingrés immediat, la persona pot 
accedir a un centre on no hi hagi llista d’espera, però 
pot romandre en llista a l’espera de plaça en l’equipa-
ment desitjat.

Barcelona, 1 d’abril de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència de titularitat pública per 
a gent gran a Barcelona
Tram. 314-11008/10

Resposta del Govern
Reg. 61791 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11007/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps mitjà d’espera en els proce-
diments dels plans individuals d’atenció en 
aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relati-
va a la dependència, a Barcelona
Tram. 314-11009/10

Resposta del Govern
Reg. 62028 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11000/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els pisos assistits per a joves tutelats i 
extutelats a Barcelona
Tram. 314-11010/10

Resposta del Govern
Reg. 61792 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11010/10 us 

informo que podeu consultar la informació sol·licitada 
a la taula següent: 

Pisos Places

Casa de Recés (Pat. Esperança) 5
Escola Pia Camp de l’Arpa 2
Llar Balandrau 5
Llar Enric d’Ossó 3
Llar Natzaret 3
Llar Trobada 3
Pis Assistit El Pas 3
Pis Assistit El Trampolí 3
Pis Barlovent Mistral 5
Pis Barlovent Rocafort 5
Pis Casal d’Infants del Raval 3
Pis del Carme 2
Pis Guinardó I 5
Pis Guinardó II 5
Pis Lepant (Iniciatives i Projectes) 4
Pis Noa 6
Pis Obradors 4
Pis Provença Pla (Espígol) 3
Pis Sant Andreu (Probens) 3
Pis València ACISJF (Marina) 2
Pont Jove Cabestany 13
Pont Jove Enric Casanovas 4
Pont Jove Entença 4
Pont Jove Gomis 1 6
Pont Jove Gomis 2 3
Pont Jove Poble Sec (El Cano) 4 

Barcelona, 1 d’abril de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de residència de 
titularitat pública i sostingudes amb fons pú-
blics per a persones amb discapacitat crea-
des a Barcelona
Tram. 314-11011/10

Resposta del Govern
Reg. 61793 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11011/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de places de residència de titularitat pública 
i sostingudes amb fons públics per a persones amb dis-
capacitat creades a Barcelona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca
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D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que pel 
que fa a les places de residència per a persones amb 
discapacitat, de titularitat pública, en construcció a la 
ciutat de Barcelona, trobareu la informació a la taula 
següent: 

Localització
Nombre  

de places
Previsió de posada 

en funcionament

ASPACE:  
Tres pins Montjüic* 45 2014

Pere Mitjans:  
Lope de Vega / Taulat 36 2015 

* Obra acabada. Actualment, en procés d’equipar la residèn-
cia i tramitant autoritzacions per inici d’activitat.

Barcelona, 31 de març de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de residència per 
a gent gran de titularitat pública a Barcelona 
en data del 31 de desembre de 2013
Tram. 314-11014/10

Resposta del Govern
Reg. 61794 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11014/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de places de residència per a gent gran de 
titularitat pública a Barcelona en data del 31 de desem-
bre de 2013

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que, a 
data 31 de desembre de 2013, la ciutat de Barcelona 
disposa de les places de titularitat pública de residèn-
cia per a la gent gran següents: 

Titularitat Places

Ajuntament de Barcelona 214
Institut Català d’Assistència i Serveis Socials 1.336

Total 1.550

Pel que fa al nombre de places de residència per a la 
gent gran d’oferta privada però finançades pel De-
partament de Benestar Social i Família a la ciutat de 

Barcelona, podeu consultar la informació a la taula se-
güent: 

Concertades Col·laboradores

Iniciativa mercantil 914 1.794
Iniciativa social 342 255

Total 1.256 2.049

A la ciutat de Barcelona hi ha 2155 places d’oferta pri-
vada.

Barcelona, 1 d’abril de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que treballen 
als centres i equipaments d’atenció a la in-
fància i l’adolescència de Barcelona
Tram. 314-11015/10

Resposta del Govern
Reg. 61795 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11015/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de persones que treballen als centres i 
equipaments d’atenció a la infància i l’adolescència de 
Barcelona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que el 
personal que treballa als centres i equipaments d’aten-
ció a la infància i l’adolescència s’adequa a les rà tios 
de professionals que estableix la Cartera de Serveis 
Socials, actualment prorrogada.

Barcelona, 31 de març de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la campanya publicitària de 
la Grossa de Cap d’Any
Tram. 314-11031/10

Resposta del Govern
Reg. 62171 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11031/10, so-
bre el cost de la campanya publicitària de la Grossa 
de Cap d’Any, us trameto, en document annex, la in-
formació facilitada per la Secretaria de Comunicació 
del Govern.

Barcelona, 2 d’abril de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Les dades consultables sobre l’estat d’execució de les 
despeses a data 31 de desembre de 2013 estan dispo-
nibles a la informació que es tramet al Parlament de 
Catalunya cada trimestre i dins del trimestre següent, 
d’acord amb l’article 79 del Decret Legislatiu 3/2002, 
de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de Finances Públiques de Catalunya.

En aquest document consta la informació desagrega-
da, segons classificació econòmica, per execució de 
despeses del procés de gestió i del procés de pagament, 
desglossat per capítols i articles i, dins d’aquests, desa-
gregat per crèdits inicials, crèdits definitius, obligaci-
ons reconegudes i pagaments efectius, corresponents 
a cada Departament de la Generalitat i del seu sector 
públic administratiu.

També consta, segons classificació funcional, les da-
des desagradades del seguiment del pressupost per 
programes i desglossat per seccions, àrees i polítiques, 
amb especificació dels crèdits inicials, crèdits defini-
tius, obligacions reconegudes i pagaments efectius, 
corresponents a cada departament de la Generalitat i 
del seu sector públic administratiu.

La informació disponible a la web del Departament 
d’Economia i Coneixement sobre l’estat d’execució 
mensual és un resum de l’estat d’execució esmentat 
anteriorment i, per tant, les dades que hi consten són 
agregades a nivell de capítol i per àrees i polítiques de 
despesa.

La informació sobre els crèdits inicials, crèdits defini-
tius, obligacions reconegudes i pagaments efectius de 
tots els departaments de la Generalitat i de les entitats 
del seu sector públic administratiu, desagregades fins 

a nivell d’aplicació i programa, s’inclourà al Comp-
te General corresponent al 2013, que es presentarà al 
Parlament abans del 30 de juliol del 2014.

Així mateix, us informem que la recaptació obtingu-
da amb la loteria La Grossa de Cap d’Any va ser de 
25.285.415 €.

Josep Martí i Blanch
Secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris de l’augment de l’import de 
la matrícula a les escoles oficials d’idiomes
Tram. 314-11035/10

Resposta del Govern
Reg. 61919 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11035/10 us 
informo del següent:

La modificació de les taxes dels serveis acadèmics que 
presten les Escoles Oficials d’Idiomes és conseqüència 
de diferents elements i criteris en relació als ensenya-
ments de llengües en el sistema educatiu i als ense-
nyaments a les Escoles Oficials d’Idiomes. Que són 
ensenyaments, de règim especial, i no son ni obliga-
toris ni gratuïts.

L’increment té com objectiu principal la millora en 
l’aprofitament dels estudis especialitzats que es poden 
cursar a les Escoles Oficials d’Idiomes. Es vol assegu-
rar que les persones usuàries del servei tinguin un grau 
de compromís més elevat amb aquests ensenyaments 
especialitzats i també incrementin la seva participació 
en els costos. D’aquesta manera s’estimula l’aprofita-
ment dels serveis públics que no són de recepció obli-
gada per al destinatari, i també, s’afavoreix la soste-
nibilitat del sistema públic d’ensenyament d’idiomes.

Les taxes de les Escoles Oficials d’Idiomes represen-
ten entre un 30 i un 50% de l’import establert pels ser-
veis d’idiomes de les universitats públiques catalanes, 
que certifiquen els mateixos nivells que les Escoles 
Oficials d’Idiomes.

Respecte de l’oferta privada d’idiomes, l’import resul-
tant de les taxes de les Escoles Oficials d’Idiomes en-
cara representaria un percentatge més petit.

Pel que fa a l’atenció a les persones que tenen dificul-
tats econòmiques, s’aplica el sistema d’exempcions i 
bonificacions. Estan exempts del pagament les taxes 
pels serveis acadèmics que presten les Escoles Ofi-
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cials d’Idiomes els alumnes que tenen la condició de 
becari amb càrrec als pressupostos generals de l’Es-
tat (Art.9-2.3 del Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de 
juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de taxes 
i preus públics de la Generalitat de Catalunya, DOGC 
núm. 5161, de 27.6.2008), de manera que tot l’alumnat 
pertanyent a unitats familiars amb rendes baixes està 
exempt del pagament de les taxes.

Barcelona, 31 de març de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres educatius de primària que 
es preveu reconvertir en instituts de secun-
dària
Tram. 314-11036/10

Resposta del Govern
Reg. 61920 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11036/10 us 
informo del següent:

Per al curs 2014-2015 el Departament d’Ensenyament 
crearà dos instituts que s’ubicaran en espais no uti-
litzats d’escoles d’infantil i primària. El nou institut 
de Sant Andreu de la Barca s’ubicarà en un sector de 
l’edifici no ocupat de l’escola Àngel Guimerà. I el nou 
institut de Sabadell s’ubicarà en un sector de l’edifici 
no ocupat de l’escola Agnès Armengol.

Barcelona, 31 de març de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la continuïtat de l’Escola Agnès Ar-
mengol, de Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-11037/10

Resposta del Govern
Reg. 61921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Tram. 314-11037/10, 314-11038/10, i 314-11039/10

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11037/10 us 
informo del següent:

El Departament d’Ensenyament té prevista la continu-
ïtat de les tres escoles públiques al Districte setè de Sa-
badell (Agnès Armengol, Joan Montllor i Juan Ramon 
Jimenez) com a centres d’educació infantil i primària 
per als propers cursos.

D’altra banda, l’oferta inicial d’ensenyaments obliga-
toris del curs 2014-15 preveu l’inici de l’activitat lec-
tiva d’un nou centre de secundària, que s’ubicarà en 
espais no ocupats de l’edifici on està l’Escola Agnès 
Armengol, però en cap cas es tracta d’una reconversió 
del centre, sinó d’una optimització d’espais.

També us informo que el Departament d’Ensenya-
ment no té intenció de modificar el projecte educatiu 
de l’escola Agnès Armengol. El projecte educatiu és el 
nucli de l’autonomia de centre, i correspon a cada cen-
tre elaborar-lo i si s’escau, modificar-lo, d’acord amb 
l’establert a l’article 94.1 de la Llei12/2009, de 10 de 
juliol, d’educació: «La formulació dels projectes edu-
catius dels centres públics correspon al claustre de 
professorat, a iniciativa del director o de la directora 
i amb la participació dels professionals d’atenció edu-
cativa. L’aprovació del projecte educatiu correspon al 
Consell Escolar».

Barcelona, 31 de març de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte educatiu de l’Escola Agnès 
Armengol, de Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-11038/10

Resposta del Govern
Reg. 61921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11037/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la continuïtat com a centres d’educa-
ció infantil i primària de les tres escoles pú-
bliques del districte setè de Sabadell (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-11039/10

Resposta del Govern
Reg. 61921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11037/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la notificació de l’import de la partida 
de despesa corrent per al 2013 de l’Escola 
d’Hoteleria i Turisme de Lleida
Tram. 314-11049/10

Resposta del Govern
Reg. 61922 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11049/10 us 
informo del següent:

El 31 de desembre de 2012 es va publicar al DOGC el 
Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s’esta-
bleixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pres-
supostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, 
mentre no entrin en vigor els de 2013.

El 16 de maig de 2013 es va publicar al DOGC el De-
cret 164/2013, de 14 de maig, que modificava el Decret 
170/2013.

D’acord amb l’establert en la Resolució de la Secre-
tària General de 13 de març de 2013, es va assignar 
una bestreta per les despeses de funcionament dels 

centres, que corresponien a les despeses d’una part del 
primer quadrimestre del 2013.

El 16 de maig de 2013 es va assignar una nova bestreta 
per cobrir la part que faltava de les despeses de funcio-
nament del primer quadrimestre de 2013.

El 2 de setembre de 2013 es va comunicar al centre 
l’assignació que li corresponia per les despeses de fun-
cionament del segon quadrimestre de 2013. Així ma-
teix, també es va informar, a tots els centres que im-
partien cicles formatius de grau superior, i que havien 
ingressat l’import corresponent a la matrícula del curs 
2013-2014, que veurien minvada de forma total o par-
cial l’assignació per al segon quadrimestre.

El 29 de novembre de 2013 es va comunicar al centre 
que l’assignació per al tercer quadrimestre de 2013, ai-
xí com l’import total corresponent a les despeses de 
funcionament per l’any 2013.

Per a l’assignació per a les despeses de funcionament 
de l’any 2013 es va aplicar, com cada any, les dades 
físiques de cada centre segons els criteris aprovats, 
minvant l’assignació inicial d’aquells centres que im-
parteixen cicles formatius de grau superior, i/o el curs 
d’accés als cicles formatius, segons les quantitats cer-
tificades de l’ingrés realitzat en els centres al mes de 
setembre de 2012 (corresponent al darrer pagament 
del curs 2012-2013), i la previsió d’ingrés per al curs 
2013-2014.

Barcelona, 31 de març de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recaptació de la Grossa de Cap 
d’Any
Tram. 314-11072/10

Resposta del Govern
Reg. 61796 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11072/10 us 
informo que pel que fa a la recaptació total de Lote-
ria de Catalunya i a la recaptació de la Grossa de cap 
d’Any trobareu la informació sol·licitada a la taula se-
güent: 
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Exercici 2013 

Loteria Vendes

Loto Ràpid  4.701.114,00 
Lotto 6/49  13.462.253,00 
Jòquer  1.020.641,00 
Combi 3  161.402,00 
Trio  2.324.667,00 
Super 10  984.209,60 
Loto Express  10.031.679,40 
SuperToc  13.102.472,00 
Binjocs  114.465.833,20 

Subtotal  160.254.271,20 

La Grossa de Cap d’Any  25.285.415,00 

Total exercici 2013  185.539.686,20

D’altra banda us informem que els beneficis provi-
nents de la recaptació de la Grossa de Cap d’Any es 
destinaran al reforçament del finançament de progra-
mes i serveis de prevenció per a infants i adolescents 
en situació de vulnerabilitat, entre els quals hi ha els 
centres oberts i les cases d’infants.

Barcelona, 1 d’abril de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data prevista per a convocar l’oferta 
pública d’ocupació
Tram. 314-11073/10

Resposta del Govern
Reg. 61948 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11073/10 us 
informo del següent:

L’article 35 de la Llei 1/2014, de 27 de gener, de pres-
supostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014, 
determina que en l’exercici 2014 no es poden aprovar 
noves ofertes d’ocupació pública i se suspèn l’execució 
de les ofertes vigents, la convocatòria de les quals no 
hagi estat publicada.

Al mateix temps determina que el Govern ha de facili-
tar, en consonància amb el Pla d’ocupació 2012-2014, 
la promoció professional dels funcionaris públics de 
l’Administració de la Generalitat mitjançant convo-
catòries, excepcionals i per una sola vegada, de pro-
cessos selectius exclusius de promoció interna per a 
l’accés als cossos d’administració general, al cos d’in-
tervenció de la Generalitat de Catalunya, a l’escala 

d’inspecció tributària dels cos d’inspecció i tècnica tri-
butària de la Generalitat de Catalunya, i al cos de titu-
lació superior de la Generalitat, enginyeria industrial, 
enginyeria de mines i enginyeria agrònoma.

En aquests moments, el Govern està treballant en l’es-
tabliment del calendari i de la proposta corresponent, 
per tal de donar compliment a aquest precepte de la 
llei de pressupostos.

Barcelona, 21 de març de 2014

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de Badalona
Tram. 314-11137/10

Resposta del Govern
Reg. 61808 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11137/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Badalona

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11137/10.

El parc de bombers de Badalona dóna servei en pri-
mera sortida a les poblacions d’Alella, Badalona, el 
Masnou, Montgat, Sant Adrià de Besòs, Teià i Tiana, 
les quals, d’acord amb les dades del padró municipal, 
abasten una població de 312.235 habitants. Es desco-
neix quanta població està ubicada en perímetre urbà 
continu i quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de bom-
bers és de 8 bombers funcionaris. La dotació durant el 
2013 va evolucionar de 53 efectius a data 31 de desem-
bre de 2012 a 48 efectius a data 31 de desembre de 
2013. En determinades franges horàries durant 43 oca-
sions hi va haver una dotació sota mínims, la qual cosa 
en cap cas significa que el parc estigues sota mínims 
durant 43 dies ni que no es pogués donar resposta a les 
emergències que eventualment es poguessin produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
Badalona van atendre en 2013, en primera sortida, per 
a les tipologies demanades, va ser el següent: 
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Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 238
Incendis en la via pública 235
Incendis de vegetació 96
Salvament i rescat de persones en perill 258
Salvament d’animals i béns 24
Assistència sanitària immediata en el lloc 
del sinistre 1
Accidents de trànsit 70
Accidents o incendis ferroviaris, de vaixells 
i d’aeronaus 3
Fuites de gas 24
Intervencions en patologies de la construcció 144
Actuacions amb relació a fenòmens meteo-
rològics 55
Sinistres en infraestructures que afecten 
serveis bàsics 31 

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc de Badalona.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de Badalona disposa de 7 vehicles 
i actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers 
de Badalona van realitzar un total de 21 pràctiques  
i de 17 simulacres durant l’any 2013 per millorar la ca-
pacitat de resposta davant d’un sinistre i 20 activitats 
formatives i informatives per difondre la cultura de la 
prevenció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de Pineda de Mar
Tram. 314-11138/10

Resposta del Govern
Reg. 61809 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11138/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Pineda de Mar

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11138/10.

El parc de bombers de Pineda de Mar dóna servei en 
primera sortida a les poblacions de Calella, Canet de 
Mar, Palafolls, Pineda de Mar, Sant Cebrià de Vallal-
ta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar i Santa Su-
sanna, les quals, d’acord amb les dades del padró mu-
nicipal, abasten una població de 80.913 habitants. Es 
desconeix quanta població està ubicada en perímetre 
urbà continu i quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de 
bombers és de 4 bombers funcionaris. Pel que fa a 
l’evolució d’efectius durant el 2013, la dotació a data 
31 de desembre de 2012 era de 32 efectius; a data 31 
de desembre de 2013 era la mateixa. En determinades 
franges horàries durant 40 ocasions hi va haver una 
dotació sota mínims, la qual cosa en cap cas signifi-
ca que el parc estigues sota mínims durant 40 dies ni 
que no es pogués donar resposta a les emergències que 
eventualment es poguessin produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
Pineda de Mar van atendre en 2013, en primera sorti-
da, per a les tipologies demanades, va ser el següent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 91
Incendis en la via pública 66
Incendis de vegetació 64
Salvament i rescat de persones en perill 86
Salvament d’animals i béns 20
Assistència sanitària immediata en el 
lloc del sinistre 1
Accidents de trànsit 69
Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 2
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Tipus Nombre  
d’intervencions

Fuites de gas 9
Intervencions en patologies de la  
construcció 46
Actuacions amb relació a fenòmens  
meteorològics 10
Sinistres en infraestructures que afecten 
serveis bàsics 9 

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc de Pineda de Mar.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de Pineda de Mar disposa de 5 ve-
hicles i actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers de 
Pineda de Mar van realitzar un total de 17 pràctiques 
i de 12 simulacres durant l’any 2013 per millorar la 
capacitat de resposta davant d’un sinistre i 6 activitats 
formatives i informatives per difondre la cultura de la 
prevenció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de Cerdanyola del 
Vallès
Tram. 314-11139/10

Resposta del Govern
Reg. 61810 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11139/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Cerdanyola del Vallès

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11139/10.

El parc de bombers de Cerdanyola del Vallès dóna ser-
vei en primera sortida a les poblacions de Cerdanyo-
la del Vallès, Montcada i Reixac i Ripollet, les quals, 
d’acord amb les dades del padró municipal, abasten 
una població de 129.739 habitants. Es desconeix quan-
ta població està ubicada en perímetre urbà continu i 
quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de bom-
bers és de 4 bombers funcionaris. La dotació durant el 
2013 va evolucionar de 25 efectius a data 31 de de-
sembre de 2012 a 26 efectius a data 31 de desembre de 
2013. En determinades franges horàries durant 16 oca-
sions hi va haver una dotació sota mínims, la qual cosa 
en cap cas significa que el parc estigues sota mínims 
durant 16 dies ni que no es pogués donar resposta a les 
emergències que eventualment es poguessin produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
Cerdanyola del Vallès van atendre en 2013, en primera 
sortida, per a les tipologies demanades, va ser el se-
güent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 86
Incendis en la via pública 107
Incendis de vegetació 63
Salvament i rescat de persones en perill 71
Salvament d’animals i béns 3
Assistència sanitària immediata en el 
lloc del sinistre 0
Accidents de trànsit 66
Accidents o incendis ferroviaris, de  
vaixells i d’aeronaus 1



15 d’abril de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 302

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 43

Tipus Nombre  
d’intervencions

Fuites de gas 3
Intervencions en patologies de la  
construcció 22
Actuacions amb relació a fenòmens  
meteorològics 19
Sinistres en infraestructures que afecten 
serveis bàsics 8 

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc de Cerdanyola del 
Vallès.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de Cerdanyola del Vallès disposa 
de 3 vehicles i actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers 
de Cerdanyola del Vallès van realitzar un total de 15 
pràctiques i de 9 simulacres durant l’any 2013 per mi-
llorar la capacitat de resposta davant d’un sinistre i 
3 activitats formatives i informatives per difondre la 
cultura de la prevenció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de Granollers
Tram. 314-11140/10

Resposta del Govern
Reg. 61811 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11140/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Granollers

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11140/10.

El parc de bombers de Granollers dóna servei en pri-
mera sortida a les poblacions d’Aiguafreda, l’Ametlla 
del Vallès, Bigues i Riells, Canovelles, Cànoves i Sa-
malús, Cardedeu, les Franqueses del Vallès, la Garri-
ga, Granollers, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Mont-
meló, Montornès del Vallès, la Roca del Vallès, Santa 
Eulàlia de Ronçana, Tagamanent, Vallromanes i Vila-
nova del Vallès, les quals, segons dades del padró mu-
nicipal, abasten una població de 221.853 habitants. Es 
desconeix quanta població està ubicada en perímetre 
urbà continu i quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de 
bombers és de 8 bombers funcionaris. La dotació du-
rant el 2013 va evolucionar de 50 efectius a data 31 de 
desembre de 2012 a 49 efectius a data 31 de desembre 
de 2013. En determinades franges horàries durant 35 
ocasions hi va haver una dotació sota mínims, la qual 
cosa en cap cas significa que el parc estigues sota mí-
nims durant 35 dies ni que no es pogués donar respos-
ta a les emergències que eventualment es poguessin 
produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
Granollers van atendre en 2013, en primera sortida, 
per a les tipologies demanades, va ser el següent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 176
Incendis en la via pública 145
Incendis de vegetació 100
Salvament i rescat de persones  
en perill 103
Salvament d’animals i béns 18
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Tipus Nombre  
d’intervencions

Assistència sanitària immediata  
en el lloc del sinistre 0

Accidents de trànsit 149
Accidents o incendis ferroviaris, de 
vaixells i d’aeronaus 1
Fuites de gas 19
Intervencions en patologies de la 
construcció 57
Actuacions amb relació a fenòmens 
meteorològics 36
Sinistres en infraestructures que afec-
ten serveis bàsics 15

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incendis 
de vegetació, el total de superfície afectada per incen-
dis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 1.060,69 
ha. (dades provisionals). No es pot especificar el nombre 
que correspon a les actuacions en què van intervenir els 
bombers del parc de Granollers.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de Granollers disposa de 8 vehi-
cles i actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers 
de Granollers van realitzar un total de 21 pràctiques  
i de 17 simulacres durant l’any 2013 per millorar la ca-
pacitat de resposta davant d’un sinistre i 10 activitats 
formatives i informatives per difondre la cultura de la 
prevenció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de Mataró
Tram. 314-11141/10

Resposta del Govern
Reg. 61812 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11141/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Mataró

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11141/10.

El parc de bombers de Mataró dóna servei en primera 
sortida a les poblacions d’Argentona, Cabrera de Mar, 
Cabrils, Caldes d’Estrac, Dosrius, Mataró, Òrrius, Pre-
mià de Dalt, Premià de Mar, Sant Andreu de Llavane-
res, Sant Vicenç de Montalt, Vilassar de Dalt i Vilassar 
de Mar, les quals, segons dades del padró municipal, 
abasten una població de 240.209 habitants. Es desco-
neix quanta població està ubicada en perímetre urbà 
continu i quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de 
bombers és de 8 bombers funcionaris. Pel que fa a 
l’evolució d’efectius durant el 2013, la dotació a data 
31 de desembre de 2012 era de 49 efectius; a data 31 
de desembre de 2013 era la mateixa. En determinades 
franges horàries durant 55 ocasions hi va haver una 
dotació sota mínims, la qual cosa en cap cas signifi-
ca que el parc estigues sota mínims durant 55 dies ni 
que no es pogués donar resposta a les emergències que 
eventualment es poguessin produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
Mataró van atendre en 2013, en primera sortida, per a 
les tipologies demanades, va ser el següent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 223
Incendis en la via pública 283
Incendis de vegetació 102
Salvament i rescat de persones  
en perill 168
Salvament d’animals i béns 37
Assistència sanitària immediata  
en el lloc del sinistre 3
Accidents de trànsit 99
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Tipus Nombre  
d’intervencions

Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 5
Fuites de gas 16
Intervencions en patologies de la 
construcció 83
Actuacions amb relació a fenòmens 
meteorològics 60
Sinistres en infraestructures  
que afecten serveis bàsics 34

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc de Mataró.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de Mataró disposa de 7 vehicles i 
actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers de 
Mataró van realitzar un total de 79 pràctiques i de 13 
simulacres durant l’any 2013 per millorar la capacitat 
de resposta davant d’un sinistre i 42 activitats forma-
tives i informatives per difondre la cultura de la pre-
venció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el Parc de Bombers de Mollet del Vallès
Tram. 314-11142/10

Resposta del Govern
Reg. 61813 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11142/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Mollet del Vallès

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11142/10.

El parc de bombers de Mollet del Vallès dóna servei 
en primera sortida a les poblacions de la Llagosta, 
Martorelles, Mollet del Vallès, Palau-solità i Plega-
mans, Parets del Vallès, Sant Fost de Campsentelles, 
Santa Maria de Martorelles i Santa Perpètua de Mogo-
da, les quals, segons dades del padró municipal, abas-
ten una població de 138.176 habitants. Es desconeix 
quanta població està ubicada en perímetre urbà conti-
nu i quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de 
bombers és de 5 bombers funcionaris. La dotació du-
rant el 2013 va evolucionar de 34 efectius a data 31 de 
desembre de 2012 a 32 efectius a data 31 de desembre 
de 2013. En determinades franges horàries durant 30 
ocasions hi va haver una dotació sota mínims, la qual 
cosa en cap cas significa que el parc estigues sota mí-
nims durant 30 dies ni que no es pogués donar respos-
ta a les emergències que eventualment es poguessin 
produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
Mollet del Vallès van atendre en 2013, en primera sor-
tida, per a les tipologies demanades, va ser el següent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 109
Incendis en la via pública 99
Incendis de vegetació 66
Salvament i rescat de persones  
en perill 83
Salvament d’animals i béns 12
Assistència sanitària immediata  
en el lloc del sinistre 2
Accidents de trànsit 108

Fascicle segon



15 d’abril de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 302

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 46

Tipus Nombre  
d’intervencions

Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 1
Fuites de gas 6
Intervencions en patologies  
de la construcció 45
Actuacions amb relació a fenòmens 
meteorològics 19
Sinistres en infraestructures que  
afecten serveis bàsics 11

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc de Mollet del Vallès.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de Mollet del Vallès disposa de 4 
vehicles i actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers de 
Mollet del Vallès van realitzar un total de 14 pràcti-
ques i de 12 simulacres durant l’any 2013 per millorar 
la capacitat de resposta davant d’un sinistre i 14 acti-
vitats formatives i informatives per difondre la cultura 
de la prevenció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de Rubí - Sant 
Cugat del Vallès
Tram. 314-11143/10

Resposta del Govern
Reg. 61814 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11143/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Rubí. Sant Cugat del Vallès

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11143/10.

El parc de bombers de Rubí - Sant Cugat dóna servei 
en primera sortida a les poblacions de Castellbisbal, 
Rubí i Sant Cugat del Vallès, les quals, segons dades 
del padró municipal, abasten una població de 172.945 
habitants. Es desconeix quanta població està ubicada 
en perímetre urbà continu i quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de bom-
bers és de 5 bombers funcionaris. La dotació durant el 
2013 va evolucionar de 33 efectius a data 31 de de-
sembre de 2012 a 30 efectius a data 31 de desembre de 
2013. En determinades franges horàries durant 17 oca-
sions hi va haver una dotació sota mínims, la qual cosa 
en cap cas significa que el parc estigues sota mínims 
durant 17 dies ni que no es pogués donar resposta a les 
emergències que eventualment es poguessin produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
Rubí - Sant Cugat van atendre en 2013, en primera sor-
tida, per a les tipologies demanades, va ser el següent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 132
Incendis en la via pública 163
Incendis de vegetació 101
Salvament i rescat de persones  
en perill 133
Salvament d’animals i béns 21
Assistència sanitària immediata  
en el lloc del sinistre 0
Accidents de trànsit 82
Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 0
Fuites de gas 5
Intervencions en patologies de la 
construcció 57
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Tipus Nombre  
d’intervencions

Actuacions amb relació a fenòmens 
meteorològics 27
Sinistres en infraestructures que afec-
ten serveis bàsics 15

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
in cendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especificar 
el nombre que correspon a les actuacions en què van 
intervenir els bombers del parc de Rubí - Sant Cugat.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de Rubí - Sant Cugat disposa de 5 
vehicles i actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers de 
Rubí - Sant Cugat van realitzar un total de 5 pràcti-
ques i de 22 simulacres durant l’any 2013 per millorar 
la capacitat de resposta davant d’un sinistre i 33 acti-
vitats formatives i informatives per difondre la cultura 
de la prevenció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de Sabadell
Tram. 314-11144/10

Resposta del Govern
Reg. 61815 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11144/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Sabadell

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11144/10.

El parc de bombers de Sabadell dóna servei en prime-
ra sortida a les poblacions de Badia del Vallès, Barbe-
rà del Vallès, Polinyà, Sabadell, Sant Quirze del Vallès 
i Sentmenat, les quals, d’acord amb les dades del pa-
dró municipal, abasten una població de 289.981 habi-
tants. Es desconeix quanta població està ubicada en 
perímetre urbà continu i quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de 
bombers és de 8 bombers funcionaris. La dotació du-
rant el 2013 va evolucionar de 51 efectius a data 31 de 
desembre de 2012 a 52 efectius a data 31 de desembre 
de 2013. En determinades franges horàries durant 35 
ocasions hi va haver una dotació sota mínims, la qual 
cosa en cap cas significa que el parc estigues sota mí-
nims durant 35 dies ni que no es pogués donar respos-
ta a les emergències que eventualment es poguessin 
produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
Sabadell van atendre en 2013, en primera sortida, per 
a les tipologies demanades, va ser el següent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 262
Incendis en la via pública 296
Incendis de vegetació 95
Salvament i rescat de persones en perill 295
Salvament d’animals i béns 17
Assistència sanitària immediata 
en el lloc del sinistre 0
Accidents de trànsit 108
Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 3
Fuites de gas 12
Intervencions en patologies  
de la construcció 99
Actuacions amb relació a fenòmens 
meteorològics 32
Sinistres en infraestructures que  
afecten serveis bàsics 34

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc de Sabadell.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de Sabadell disposa de 6 vehicles i 
actualment no n’hi ha cap fora d’ús.
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En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers de 
Sabadell van realitzar un total de 37 pràctiques i de 17 
simulacres durant l’any 2013 per millorar la capacitat 
de resposta davant d’un sinistre i 25 activitats forma-
tives i informatives per difondre la cultura de la pre-
venció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de Sant Celoni
Tram. 314-11145/10

Resposta del Govern
Reg. 61816 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11145/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Sant Celoni

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11145/10.

El parc de bombers de Sant Celoni dóna servei en pri-
mera sortida a les poblacions de Campins, Fogars de 
Montclús, Gualba, Llinars del Vallès, Montseny, Sant 
Celoni, Sant Pere de Vilamajor, Vallgorguina i Vilalba 
Sasserra, les quals, segons dades del padró municipal, 
abasten una població de 37.299 habitants. Es desco-
neix quanta població està ubicada en perímetre urbà 
continu i quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de 
bombers és de 4 bombers funcionaris. Pel que fa a 
l’evolució d’efectius durant el 2013, la dotació a data 
31 de desembre de 2012 era de 25 efectius; a data 31 
de desembre de 2013 era la mateixa. En determinades 
franges horàries durant 11 ocasions hi va haver una 

dotació sota mínims, la qual cosa en cap cas signifi-
ca que el parc estigues sota mínims durant 11 dies ni 
que no es pogués donar resposta a les emergències que 
eventualment es poguessin produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
Sant Celoni van atendre en 2013, en primera sortida, 
per a les tipologies demanades, va ser el següent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 71
Incendis en la via pública 61
Incendis de vegetació 52
Salvament i rescat de persones en perill 46
Salvament d’animals i béns 12
Assistència sanitària immediata  
en el lloc del sinistre 1
Accidents de trànsit 79
Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 1
Fuites de gas 1
Intervencions en patologies  
de la construcció 16
Actuacions amb relació a fenòmens  
meteorològics 21
Sinistres en infraestructures que afecten 
serveis bàsics 9 

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc de Sant Celoni.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de Sant Celoni disposa de 3 vehi-
cles i actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers de 
Sant Celoni van realitzar un total de 16 pràctiques i 
de 10 simulacres durant l’any 2013 per millorar la ca-
pacitat de resposta davant d’un sinistre i 4 activitats
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formatives i informatives per difondre la cultura de la 
prevenció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de Santa Coloma 
de Gramenet
Tram. 314-11146/10

Resposta del Govern
Reg. 61817 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11146/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Santa Coloma de Gramenet

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11146/10.

El parc de bombers de Santa Coloma de Gramenet dó-
na servei en primera sortida a la població Santa Colo-
ma de Gramenet, la qual, segons dades del padró mu-
nicipal, abasta una població de 120.029 habitants. Es 
desconeix quanta població està ubicada en perímetre 
urbà continu i quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de 
bombers és de 4 bombers funcionaris. La dotació du-
rant el 2013 va evolucionar de 25 efectius a data 31 de 
desembre de 2012 a 24 efectius a data 31 de desembre 
de 2013. En determinades franges horàries durant 23 
ocasions hi va haver una dotació sota mínims, la qual 
cosa en cap cas significa que el parc estigues sota mí-
nims durant 23 dies ni que no es pogués donar respos-
ta a les emergències que eventualment es poguessin 
produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
Santa Coloma de Gramenet van atendre en 2013, en 
primera sortida, per a les tipologies demanades, va ser 
el següent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 94
Incendis en la via pública 86
Incendis de vegetació 31
Salvament i rescat de persones  
en perill 108
Salvament d’animals i béns 5
Assistència sanitària immediata  
en el lloc del sinistre 0
Accidents de trànsit 31
Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 0
Fuites de gas 9
Intervencions en patologies de la 
construcció 44
Actuacions amb relació a fenòmens 
meteorològics 27
Sinistres en infraestructures que  
afecten serveis bàsics 6

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc de Santa Coloma 
de Gramenet.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de Santa Coloma de Gramenet dis-
posa de 3 vehicles i actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers de 
Santa Coloma de Gramenet van realitzar un total de 
7 pràctiques i de 2 simulacres durant l’any 2013 per 
millorar la capacitat de resposta davant d’un sinistre i 
25 activitats formatives i informatives per difondre la 
cultura de la prevenció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de Terrassa
Tram. 314-11147/10

Resposta del Govern
Reg. 61818 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11147/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Terrassa

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11147/10.

El parc de bombers de Terrassa dóna servei en primera 
sortida a les poblacions de Rellinars, Terrassa, Ullas-
trell i Vacarisses, les quals, d’acord amb les dades del 
padró municipal, abasten una població de 224.092 ha-
bitants. Es desconeix quanta població està ubicada en 
perímetre urbà continu i quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de bom-
bers és de 7 bombers funcionaris. La dotació durant el 
2013 va evolucionar de 47 efectius a data 31 de de-
sembre de 2012 a 43 efectius a data 31 de desembre de 
2013. En determinades franges horàries durant 19 oca-
sions hi va haver una dotació sota mínims, la qual cosa 
en cap cas significa que el parc estigues sota mínims 
durant 19 dies ni que no es pogués donar resposta a les 
emergències que eventualment es poguessin produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
Terrassa van atendre en 2013, en primera sortida, per a 
les tipologies demanades, va ser el següent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 190
Incendis en la via pública 259
Incendis de vegetació 103
Salvament i rescat de persones en perill 277
Salvament d’animals i béns 24
Assistència sanitària immediata en el 
lloc del sinistre 4
Accidents de trànsit 92
Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 0
Fuites de gas 11
Intervencions en patologies  
de la construcció 121

Tipus Nombre  
d’intervencions

Actuacions amb relació a fenòmens me-
teorològics 77
Sinistres en infraestructures que afecten 
serveis bàsics 19

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc de Terrassa.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de Terrassa disposa de 7 vehicles i 
actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers de 
Terrassa van realitzar un total de 41 pràctiques i de 7 
simulacres durant l’any 2013 per millorar la capacitat 
de resposta davant d’un sinistre i 69 activitats forma-
tives i informatives per difondre la cultura de la pre-
venció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de Cornellà de 
Llobregat
Tram. 314-11148/10

Resposta del Govern
Reg. 61819 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11148/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Cornellà de Llobregat

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA
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Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11148/10.

El parc de bombers de Cornellà de Llobregat dóna ser-
vei en primera sortida a les poblacions de Cornellà de 
Llobregat i Sant Joan Despí, les quals, d’acord amb les 
dades del padró municipal, abasten una població de 
119.499 habitants. Es desconeix quanta població està 
ubicada en perímetre urbà continu i quanta en urba-
nitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de bom-
bers és de 5 bombers funcionaris. La dotació durant el 
2013 va evolucionar de 34 efectius a data 31 de de-
sembre de 2012 a 31 efectius a data 31 de desembre de 
2013. En determinades franges horàries durant 31 oca-
sions hi va haver una dotació sota mínims, la qual cosa 
en cap cas significa que el parc estigues sota mínims 
durant 31 dies ni que no es pogués donar resposta a les 
emergències que eventualment es poguessin produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
Cornellà de Llobregat van atendre en 2013, en primera 
sortida, per a les tipologies demanades, va ser el se-
güent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 99
Incendis en la via pública 54
Incendis de vegetació 49
Salvament i rescat de persones en perill 135
Salvament d’animals i béns 22
Assistència sanitària immediata en el 
lloc del sinistre 6
Accidents de trànsit 75
Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 1
Fuites de gas 4
Intervencions en patologies  
de la construcció 49
Actuacions amb relació a fenòmens  
meteorològics 32
Sinistres en infraestructures que afecten 
serveis bàsics 4

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incendis 
de vegetació, el total de superfície afectada per incendis 
forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 1.060,69 ha. 
(dades provisionals). No es pot especificar el nombre 
que correspon a les actuacions en què van intervenir 
els bombers del parc de Cornellà de Llobregat.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de Cornellà de Llobregat disposa 
de 4 vehicles i actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers 
de Cornellà de Llobregat van realitzar un total de 41 
pràctiques i de 8 simulacres durant l’any 2013 per mi-
llorar la capacitat de resposta davant d’un sinistre i 
47 activitats formatives i informatives per difondre la 
cultura de la prevenció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de Gavà
Tram. 314-11149/10

Resposta del Govern
Reg. 61820 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11149/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Gavà

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11149/10.

El parc de bombers de Gavà dóna servei en primera 
sortida a les poblacions de Castelldefels i Gavà, les 
quals, segons dades del padró municipal, abasten una 
població de 109.454 habitants. Es desconeix quan-
ta població està ubicada en perímetre urbà continu i 
quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de bom-
bers és de 6 bombers funcionaris. Pel que fa a l’evolució 
d’efectius durant el 2013, la dotació a data 31 de desem-
bre de 2012 era de 38 efectius; a data 31 de desembre 
de 2013 era la mateixa. En determinades franges ho-
ràries durant 12 ocasions hi va haver una dotació sota 
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mínims, la qual cosa en cap cas significa que el parc es-
tigues sota mínims durant 12 dies ni que no es pogués 
donar resposta a les emergències que eventualment es 
poguessin produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
Gavà van atendre en 2013, en primera sortida, per a les 
tipologies demanades, va ser el següent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 103
Incendis en la via pública 87
Incendis de vegetació 80
Salvament i rescat de persones en perill 133
Salvament d’animals i béns 40
Assistència sanitària immediata en el 
lloc del sinistre 8
Accidents de trànsit 71
Accidents o incendis ferroviaris, de vai-
xells i d’aeronaus 3
Fuites de gas 14
Intervencions en patologies de la  
construcció 43
Actuacions amb relació a fenòmens  
meteorològics 30
Sinistres en infraestructures que afecten 
serveis bàsics 11

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc de Gavà.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de Gavà disposa de 5 vehicles i ac-
tualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers de 
Gavà van realitzar un total de 34 pràctiques i de 15 si-
mulacres durant l’any 2013 per millorar la capacitat de

resposta davant d’un sinistre i 29 activitats formatives 
i informatives per difondre la cultura de la prevenció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de l’Hospitalet de 
Llobregat

Tram. 314-11150/10

Resposta del Govern

Reg. 61821 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11150/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de l’Hospitalet de Llobregat

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11150/10.

El parc de bombers de l’Hospitalet de Llobregat dóna 
servei en primera sortida a les poblacions d’Esplugues 
de Llobregat i de l’Hospitalet de Llobregat, les quals, 
d’acord amb les dades del padró municipal, abasten 
una població de 300.723 habitants. Es desconeix quan-
ta població està ubicada en perímetre urbà continu i 
quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de 
bombers és de 8 bombers funcionaris. La dotació du-
rant el 2013 va evolucionar de 51 efectius a data 31 de 
desembre de 2012 a 50 efectius a data 31 de desembre 
de 2013. En determinades franges horàries durant 30 
ocasions hi va haver una dotació sota mínims, la qual 
cosa en cap cas significa que el parc estigues sota mí-
nims durant 30 dies ni que no es pogués donar respos-
ta a les emergències que eventualment es poguessin 
produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
l’Hospitalet de Llobregat van atendre en 2013, en pri-
mera sortida, per a les tipologies demanades, va ser el 
següent: 
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Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 245
Incendis en la via pública 212
Incendis de vegetació 44
Salvament i rescat de persones en perill 444
Salvament d’animals i béns 54
Assistència sanitària immediata en el 
lloc del sinistre 5
Accidents de trànsit 79
Accidents o incendis ferroviaris, de vai-
xells i d’aeronaus 2
Fuites de gas 23
Intervencions en patologies de la cons-
trucció 159
Actuacions amb relació a fenòmens me-
teorològics 108
Sinistres en infraestructures que afecten 
serveis bàsics 21

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc de l’Hospitalet de 
Llobregat.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de l’Hospitalet de Llobregat dispo-
sa de 6 vehicles i actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers 
de l’Hospitalet de Llobregat van realitzar un total de 
10 pràctiques i de 25 simulacres durant l’any 2013 per 
millorar la capacitat de resposta davant d’un sinistre i 
30 activitats formatives i informatives per difondre la 
cultura de la prevenció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers d’Igualada
Tram. 314-11151/10

Resposta del Govern
Reg. 61822 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11151/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers d’Igualada

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11151/10.

El parc de bombers d’Igualada dóna servei en prime-
ra sortida a les poblacions d’Argençola, Bellprat, Cas-
tellolí, copons, Igualada, Jorba, Montmaneu, Òdena, 
Orpí, Rubió, Sant Martí de Tous, Santa Margarida de 
Montbui i Vilanova del Camí, les quals, segons dades 
del padró municipal, abasten una població de 68.564 
habitants. Es desconeix quanta població està ubicada 
en perímetre urbà continu i quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de bom-
bers és de 5 bombers funcionaris. Pel que fa a l’evolu-
ció d’efectius durant el 2013, la dotació a data 31 de 
desembre de 2012 era de 33 efectius; a data 31 de de-
sembre de 2013 era la mateixa. En determinades fran-
ges horàries durant 4 ocasions hi va haver una dotació 
sota mínims, la qual cosa en cap cas significa que el 
parc estigues sota mínims durant 4 dies ni que no es 
pogués donar resposta a les emergències que eventual-
ment es poguessin produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc 
d’Igualada van atendre en 2013, en primera sortida, 
per a les tipologies demanades, va ser el següent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 62
Incendis en la via pública 88
Incendis de vegetació 105
Salvament i rescat de persones en perill 107
Salvament d’animals i béns 9
Assistència sanitària immediata en el 
lloc del sinistre 2
Accidents de trànsit 100
Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 2
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Tipus Nombre  
d’intervencions

Fuites de gas 6
Intervencions en patologies  
de la construcció 37
Actuacions amb relació a fenòmens  
meteorològics 23
Sinistres en infraestructures que afecten 
serveis bàsics 4

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc d’Igualada.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers d’Igualada disposa de 6 vehicles i 
actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers 
d’Igualada van realitzar un total de 31 pràctiques i 
de 8 simulacres durant l’any 2013 per millorar la ca-
pacitat de resposta davant d’un sinistre i 18 activitats 
formatives i informatives per difondre la cultura de la 
prevenció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de Martorell
Tram. 314-11152/10

Resposta del Govern
Reg. 61823 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11152/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Martorell

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11152/10.

El parc de bombers de Martorell dóna servei en pri-
mera sortida a les poblacions d’Abrera, Esparregue-
ra, Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la 
Barca i Sant Esteve Sesrovires, les quals, segons dades 
del padró municipal, abasten una població de 120.706 
habitants. Es desconeix quanta població està ubicada 
en perímetre urbà continu i quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de 
bombers és de 6 bombers funcionaris. Pel que fa a 
l’evolució d’efectius durant el 2013, la dotació a data 
31 de desembre de 2012 era de 40 efectius; a data 31 
de desembre de 2013 era la mateixa. En determinades 
franges horàries durant 23 ocasions hi va haver una 
dotació sota mínims, la qual cosa en cap cas signifi-
ca que el parc estigues sota mínims durant 23 dies ni 
que no es pogués donar resposta a les emergències que 
eventualment es poguessin produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
Martorell van atendre en 2013, en primera sortida, per 
a les tipologies demanades, va ser el següent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 101
Incendis en la via pública 111
Incendis de vegetació 125
Salvament i rescat de persones en perill 104
Salvament d’animals i béns 34
Assistència sanitària immediata en el 
lloc del sinistre 4
Accidents de trànsit 151
Accidents o incendis ferroviaris, de vai-
xells i d’aeronaus 4
Fuites de gas 12
Intervencions en patologies de la cons-
trucció 23
Actuacions amb relació a fenòmens me-
teorològics 27
Sinistres en infraestructures que afecten 
serveis bàsics 8

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc de Martorell.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.
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El parc de bombers de Martorell disposa de 6 vehicles 
i actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers de 
Martorell van realitzar un total d’11 pràctiques i de 13 
simulacres durant l’any 2013 per millorar la capacitat 
de resposta davant d’un sinistre i 16 activitats forma-
tives i informatives per difondre la cultura de la pre-
venció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers del Prat de Llo-
bregat
Tram. 314-11153/10

Resposta del Govern
Reg. 61824 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11153/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers del Prat de Llobregat

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11153/10.

El parc de bombers del Prat de Llobregat dóna servei 
en primera sortida a la població del Prat de Llobregat, 
la qual, segons dades del padró municipal, abasta una 
població de 63.419 habitants. Es desconeix quanta po-
blació està ubicada en perímetre urbà continu i quanta 
en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de 
bombers és de 4 bombers funcionaris. Pel que fa a 
l’evolució d’efectius durant el 2013, la dotació a data 
31 de desembre de 2012 era de 25 efectius; a data 31 
de desembre de 2013 era la mateixa. En determinades 

franges horàries durant 26 ocasions hi va haver una 
dotació sota mínims, la qual cosa en cap cas signifi-
ca que el parc estigues sota mínims durant 26 dies ni 
que no es pogués donar resposta a les emergències que 
eventualment es poguessin produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc del 
Prat de Llobregat van atendre en 2013, en primera sor-
tida, per a les tipologies demanades, va ser el següent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 67
Incendis en la via pública 72
Incendis de vegetació 42
Salvament i rescat de persones en perill 67
Salvament d’animals i béns 18
Assistència sanitària immediata  
en el lloc del sinistre 3
Accidents de trànsit 33
Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 0
Fuites de gas 11
Intervencions en patologies de la  
construcció 33
Actuacions amb relació a fenòmens  
meteorològics 26
Sinistres en infraestructures que afecten 
serveis bàsics 7 

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
in cendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc del Prat de Llo-
bregat.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers del Prat de Llobregat disposa de 4 
vehicles i actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers 
del Prat de Llobregat van realitzar un total de 125 
pràctiques i de 17 simulacres durant l’any 2013 per 
millorar la capacitat de resposta davant d’un sinistre i 
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20 activitats formatives i informatives per difondre la 
cultura de la prevenció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de Sant Feliu de 
Llobregat
Tram. 314-11154/10

Resposta del Govern
Reg. 61825 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11154/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Sant Feliu de Llobregat

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11154/10.

El parc de bombers de Sant Feliu de Llobregat dóna 
servei en primera sortida a les poblacions de Cervelló, 
Molins de Rei, el Papiol, Sant Feliu de Llobregat i Sant 
Just Desvern, les quals, segons dades del padró mu-
nicipal, abasten una població de 98.268 habitants. Es 
desconeix quanta població està ubicada en perímetre 
urbà continu i quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de 
bombers és de 6 bombers funcionaris. Pel que fa a 
l’evolució d’efectius durant el 2013, la dotació a data 
31 de desembre de 2012 era de 36 efectius; a data 31 
de desembre de 2013 era la mateixa. En determinades 
franges horàries durant 30 ocasions hi va haver una 
dotació sota mínims, la qual cosa en cap cas signifi-
ca que el parc estigues sota mínims durant 30 dies ni 
que no es pogués donar resposta a les emergències que 
eventualment es poguessin produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
Sant Feliu de Llobregat van atendre en 2013, en pri-
mera sortida, per a les tipologies demanades, va ser el 
següent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 112
Incendis en la via pública 87
Incendis de vegetació 62
Salvament i rescat de persones en perill 86
Salvament d’animals i béns 14
Assistència sanitària immediata  
en el lloc del sinistre 14
Accidents de trànsit 108
Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 0
Fuites de gas 14
Intervencions en patologies de la  
construcció 24
Actuacions amb relació a fenòmens  
meteorològics 32
Sinistres en infraestructures que  
afecten serveis bàsics 18

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc de Sant Feliu de 
Llobregat.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de Sant Feliu de Llobregat dispo-
sa de 5 vehicles i actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers 
de Sant Feliu de Llobregat van realitzar un total de 
117 pràctiques i de 8 simulacres durant l’any 2013 per 
millorar la capacitat de resposta davant d’un sinistre i 
13 activitats formatives i informatives per difondre la 
cultura de la prevenció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de Vilafranca del 
Penedès
Tram. 314-11156/10

Resposta del Govern
Reg. 61826 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11156/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Vilafranca del Penedès

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11156/10.

El parc de bombers de Vilafranca del Penedès dóna 
servei en primera sortida a les poblacions d’Avinyo-
net del Penedès, les Cabanyes, Castellet i la Gornal, 
Castellví de la Marca, Font-rubí, la Granada, Pacs del 
Penedès, el Pla del Penedès, Pontons, Puigdàlber, Sant 
Cugat Sesgarrigues, Sant Martí Sarroca, Sant Pere de 
Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní 
d’Anoia, Santa Fe del Penedès, Santa Margarida i els 
Monjos, Subirats, Torrelavit, Torrelles de Foix, Vi-
lafranca del Penedès i Vilobí del Penedès, les quals, 
d’acord amb les dades del padró municipal, abasten 
una població de 88.885 habitants. Es desconeix quan-
ta població està ubicada en perímetre urbà continu i 
quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de bom-
bers és de 6 bombers funcionaris. La dotació durant el 
2013 va evolucionar de 38 efectius a data 31 de de-
sembre de 2012 a 37 efectius a data 31 de desembre de 
2013. En determinades franges horàries durant 7 oca-
sions hi va haver una dotació sota mínims, la qual cosa 
en cap cas significa que el parc estigues sota mínims 
durant 7 dies ni que no es pogués donar resposta a les 
emergències que eventualment es poguessin produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
Vilafranca del Penedès van atendre en 2013, en pri-
mera sortida, per a les tipologies demanades, va ser el 
següent:

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 111
Incendis en la via pública 106
Incendis de vegetació 158
Salvament i rescat de persones en perill 88
Salvament d’animals i béns 23
Assistència sanitària immediata  
en el lloc del sinistre 5
Accidents de trànsit 101
Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 0
Fuites de gas 6
Intervencions en patologies  
de la construcció 31
Actuacions amb relació a fenòmens  
meteorològics 24
Sinistres en infraestructures que afecten 
serveis bàsics 17

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc de Vilafranca del 
Penedès.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de Vilafranca del Penedès dispo-
sa de 7 vehicles i actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers 
de Vilafranca del Penedès van realitzar un total de 
16 pràctiques i de 14 simulacres durant l’any 2013 per 
millorar la capacitat de resposta davant d’un sinistre i 
22 activitats formatives i informatives per difondre la 
cultura de la prevenció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de Vilanova i la 
Geltrú
Tram. 314-11157/10

Resposta del Govern
Reg. 61827 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11157/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Vilanova i la Geltrú

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11157/10.

El parc de bombers de Vilanova i la Geltrú dóna ser-
vei en primera sortida a les poblacions de Cubelles i 
Vilanova i la Geltrú, les quals, d’acord amb les dades 
del padró municipal, abasten una població de 80.803 
habitants. Es desconeix quanta població està ubicada 
en perímetre urbà continu i quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de bom-
bers és de 5 bombers funcionaris. La dotació durant el 
2013 va evolucionar de 34 efectius a data 31 de de-
sembre de 2012 a 33 efectius a data 31 de desembre de 
2013. En determinades franges horàries durant 8 oca-
sions hi va haver una dotació sota mínims, la qual cosa 
en cap cas significa que el parc estigues sota mínims 
durant 8 dies ni que no es pogués donar resposta a les 
emergències que eventualment es poguessin produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
Vilanova i la Geltrú van atendre en 2013, en primera 
sortida, per a les tipologies demanades, va ser el se-
güent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 137
Incendis en la via pública 168
Incendis de vegetació 102
Salvament i rescat de persones en perill 166
Salvament d’animals i béns 34
Assistència sanitària immediata  
en el loc del sinistre 6
Accidents de trànsit 81
Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 2
Fuites de gas 13

Tipus Nombre  
d’intervencions

Intervencions en patologies  
de la construcció 54
Actuacions amb relació a fenòmens  
meteorològics 42
Sinistres en infraestructures que afecten 
serveis bàsics 15

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incendis 
de vegetació, el total de superfície afectada per incen-
dis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 1.060,69 
ha. (dades provisionals). No es pot especificar el nom-
bre que correspon a les actuacions en què van interve-
nir els bombers del parc de Vilanova i la Geltrú.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de Vilanova i la Geltrú disposa de 
5 vehicles i actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers de 
Vilanova i la Geltrú van realitzar un total de 24 pràcti-
ques i de 13 simulacres durant l’any 2013 per millorar 
la capacitat de resposta davant d’un sinistre i 26 acti-
vitats formatives i informatives per difondre la cultura 
de la prevenció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de Berga
Tram. 314-11158/10

Resposta del Govern
Reg. 61828 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11158/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Berga

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA
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Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11158/10.

El parc de bombers de Berga dóna servei en primera 
sortida a les poblacions d’Avià, Berga, Borredà, Capo-
lat, Castell de l’Areny, Castellar del Riu, Cercs, l’Es-
punyola i Vilada, les quals, d’acord amb les dades del 
padró municipal, abasten una població de 21.806 ha-
bitants. Es desconeix quanta població està ubicada en 
perímetre urbà continu i quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de bom-
bers és de 4 bombers funcionaris. La dotació durant el 
2013 va evolucionar de 30 efectius a data 31 de de-
sembre de 2012 a 27 efectius a data 31 de desembre de 
2013. En determinades franges horàries durant 7 oca-
sions hi va haver una dotació sota mínims, la qual cosa 
en cap cas significa que el parc estigues sota mínims 
durant 7 dies ni que no es pogués donar resposta a les 
emergències que eventualment es poguessin produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
Berga van atendre en 2013, en primera sortida, per a 
les tipologies demanades, va ser el següent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 44
Incendis en la via pública 24
Incendis de vegetació 20
Salvament i rescat de persones en perill 46
Salvament d’animals i béns 10
Assistència sanitària immediata  
en el lloc del sinistre 2
Accidents de trànsit 63
Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 0
Fuites de gas 3
Intervencions en patologies  
de la construcció 18
Actuacions amb relació a fenòmens  
meteorològics 15
Sinistres en infraestructures que afecten 
serveis bàsics 4

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc de Berga.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de Berga disposa de 6 vehicles i 
actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers de 
Berga van realitzar un total de 22 pràctiques i d’1 si-
mulacre durant l’any 2013 per millorar la capacitat de 
resposta davant d’un sinistre i 9 activitats formatives 
i informatives per difondre la cultura de la prevenció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de Calaf
Tram. 314-11159/10

Resposta del Govern
Reg. 61829 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11159/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Calaf

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11159/10.

El parc de bombers de Calaf dóna servei en prime-
ra sortida a les poblacions d’Aguilar de Segarra, Ca-
laf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, 
Fonollosa, la Molsosa, els Prats de Rei, Pujalt, Sant 
Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera i Veciana, 
les quals, d’acord amb les dades del padró municipal, 
abasten una població de 7.160 habitants. Es desconeix 
quanta població està ubicada en perímetre urbà conti-
nu i quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de bom-
bers és de 3 bombers funcionaris. Pel que fa a l’evolu-
ció d’efectius durant el 2013, la dotació a data 31 de 
desembre de 2012 era de 20 efectius; a data 31 de de-



15 d’abril de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 302

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 60

sembre de 2013 era la mateixa. En determinades fran-
ges horàries durant 3 ocasions hi va haver una dotació 
sota mínims, la qual cosa en cap cas significa que el 
parc estigues sota mínims durant 3 dies ni que no es 
pogués donar resposta a les emergències que eventual-
ment es poguessin produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
Calaf van atendre en 2013, en primera sortida, per a 
les tipologies demanades, va ser el següent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 8
Incendis en la via pública 15
Incendis de vegetació 18
Salvament i rescat de persones en perill 9
Salvament d’animals i béns 2
Assistència sanitària immediata  
en el lloc del sinistre 0
Accidents de trànsit 13
Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 0
Fuites de gas 0
Intervencions en patologies  
de la construcció 0
Actuacions amb relació a fenòmens 
meteorològics 1
Sinistres en infraestructures que  
afecten serveis bàsics 0

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc de Calaf.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de Calaf disposa de 4 vehicles i 
actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers de 
Calaf van realitzar un total d’11 pràctiques i de 3 si-
mulacres durant l’any 2013 per millorar la capacitat de 

resposta davant d’un sinistre i 2 activitats formatives 
i informatives per difondre la cultura de la prevenció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de Cardona
Tram. 314-11160/10

Resposta del Govern
Reg. 61830 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11160/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Cardona

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11160/10.

El parc de bombers de Cardona dóna servei en prime-
ra sortida a les poblacions de Cardona, Riner i Súria, 
les quals, d’acord amb les dades del padró municipal, 
abasten una població d’11.412 habitants. Es desconeix 
quanta població està ubicada en perímetre urbà conti-
nu i quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de 
bombers és de 3 bombers funcionaris. La dotació du-
rant el 2013 va evolucionar de 22 efectius a data 31 de 
desembre de 2012 a 18 efectius a data 31 de desembre 
de 2013. En determinades franges horàries durant 4 
ocasions hi va haver una dotació sota mínims, la qual 
cosa en cap cas significa que no es pogués donar res-
posta a les emergències que eventualment es pogues-
sin produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
Cardona van atendre en 2013, en primera sortida, per 
a les tipologies demanades, va ser el següent: 
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Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 12
Incendis en la via pública 5
Incendis de vegetació 11
Salvament i rescat de persones en perill 9
Salvament d’animals i béns 0
Assistència sanitària immediata  
en el lloc del sinistre 0

Accidents de trànsit 18
Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 0

Fuites de gas 0
Intervencions en patologies  
de la construcció 4

Actuacions amb relació a fenòmens  
meteorològics 1

Sinistres en infraestructures que afecten 
serveis bàsics 1 

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc de Cardona.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de Cardona disposa de 4 vehicles i 
actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers de 
Cardona van realitzar un total de 21 pràctiques i de 5 
simulacres durant l’any 2013 per millorar la capacitat 
de resposta davant d’un sinistre.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de Manresa
Tram. 314-11162/10

Resposta del Govern
Reg. 61835 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11162/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Manresa

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11162/10.

El parc de bombers de Manresa dóna servei en pri-
mera sortida a les poblacions de Callús, Castellbell i 
el Vilar, Castellgalí, Castellnou de Bages, Manresa, 
Marganell, Mura, Navarcles, el Pont de Vilomara i 
Rocafort, Rajadell, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan 
de Vilatorrada, Sant Mateu de Bages, Sant Vicenç de 
Castellet i Santpedor, les quals, d’acord amb les dades 
del padró municipal, abasten una població de 132.185 
habitants. Es desconeix quanta població està ubicada 
en perímetre urbà continu i quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de 
bombers és de 8 bombers funcionaris. Pel que fa a 
l’evolució d’efectius durant el 2013, la dotació a data 
31 de desembre de 2012 era de 50 efectius; a data 31 
de desembre de 2013 era la mateixa. En determinades 
franges horàries durant 24 ocasions hi va haver una 
dotació sota mínims, la qual cosa en cap cas signifi-
ca que el parc estigues sota mínims durant 24 dies ni 
que no es pogués donar resposta a les emergències que 
eventualment es poguessin produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
Manresa van atendre en 2013, en primera sortida, per 
a les tipologies demanades, va ser el següent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 114
Incendis en la via pública 83
Incendis de vegetació 86
Salvament i rescat de persones en perill 182
Salvament d’animals i béns 16
Assistència sanitària immediata  
en el lloc del sinistre 2
Accidents de trànsit 159
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Tipus Nombre  
d’intervencions

Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 1
Fuites de gas 10
Intervencions en patologies  
de la construcció 55
Actuacions amb relació a fenòmens  
meteorològics 32
Sinistres en infraestructures que afecten 
serveis bàsics 9 

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc de Manresa.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de Manresa disposa de 9 vehicles i 
actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers de 
Manresa van realitzar un total de 35 pràctiques i de 28 
simulacres durant l’any 2013 per millorar la capacitat 
de resposta davant d’un sinistre i 9 activitats forma-
tives i informatives per difondre la cultura de la pre-
venció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de Prats de Llu-
çanès
Tram. 314-11164/10

Resposta del Govern
Reg. 61836 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11164/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Prats de Lluçanès

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11164/10.

El parc de bombers de Prats de Lluçanès dóna servei 
en primera sortida a les poblacions d’Alpens, Lluçà, 
Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, la Quar, Sa-
gàs, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Boi de Lluçanès, 
Sant Feliu Sasserra, Sant Martí d’Albars, Santa Ma-
ria de Merlès i Sobremunt, les quals, d’acord amb les 
dades del padró municipal, abasten una població de 
7.261 habitants. Es desconeix quanta població està 
ubicada en perímetre urbà continu i quanta en urba-
nitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de 
bombers és de 3 bombers funcionaris. La dotació du-
rant el 2013 va evolucionar de 21 efectius a data 31 de 
desembre de 2012 a 20 efectius a data 31 de desembre 
de 2013. En una ocasió hi va haver una dotació sota 
mínims, la qual cosa en cap cas significa que no es 
pogués donar resposta a les emergències que eventual-
ment es poguessin produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
Prats de Lluçanès van atendre en 2013, en primera 
sortida, per a les tipologies demanades, va ser el se-
güent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 14
Incendis en la via pública 4
Incendis de vegetació 22
Salvament i rescat de persones en perill 6
Salvament d’animals i béns 2
Assistència sanitària immediata  
en el lloc del sinistre 0
Accidents de trànsit 23
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Tipus Nombre  
d’intervencions

Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 0
Fuites de gas 0
Intervencions en patologies  
de la construcció 1
Actuacions amb relació a fenòmens  
meteorològics 2
Sinistres en infraestructures que afecten 
serveis bàsics 1

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incendis 
de vegetació, el total de superfície afectada per incen-
dis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 1.060,69 
ha. (dades provisionals). No es pot especificar el nom-
bre que correspon a les actuacions en què van interve-
nir els bombers del parc de Prats de Lluçanès.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de Prats de Lluçanès disposa de 3 
vehicles i actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers de 
Prats de Lluçanès van realitzar un total de 22 pràcti-
ques i d’1 simulacre durant l’any 2013 per millorar la 
capacitat de resposta davant d’un sinistre.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de Torelló
Tram. 314-11166/10

Resposta del Govern

Reg. 61837 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11166/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Torelló

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11166/10.

El parc de bombers de Torelló dóna servei en prime-
ra sortida a les poblacions de Manlleu, les Masies de 
Voltregà, Montesquiu, Orís, Sant Hipòlit de Voltregà, 
Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de Besora, Sant Vi-
cenç de Torelló, Santa Maria de Besora, Sora, Torelló i 
Vidrà, les quals, d’acord amb les dades del padró mu-
nicipal, abasten una població de 49.358 habitants. Es 
desconeix quanta població està ubicada en perímetre 
urbà continu i quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de 
bombers és de 3 bombers funcionaris. Pel que fa a 
l’evolució d’efectius durant el 2013, la dotació a data 
31 de desembre de 2012 era de 21 efectius; a data 31 de 
desembre de 2013 era la mateixa. En una ocasió hi va 
haver una dotació sota mínims, la qual cosa en cap cas 
significa que no es pogués donar resposta a les emer-
gències que eventualment es poguessin produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
Torelló van atendre en 2013, en primera sortida, per a 
les tipologies demanades, va ser el següent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 39
Incendis en la via pública 47
Incendis de vegetació 23
Salvament i rescat de persones en perill 38
Salvament d’animals i béns 6
Assistència sanitària immediata  
en el lloc del sinistre 1
Accidents de trànsit 47
Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 2
Fuites de gas 0
Intervencions en patologies  
de la construcció 23
Actuacions amb relació a fenòmens  
meteorològics 33
Sinistres en infraestructures que afecten 
serveis bàsics 3 

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc de Torelló.
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Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de Torelló disposa de 3 vehicles i 
actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers de 
Torelló van realitzar un total de 31 pràctiques i de 13 
simulacres durant l’any 2013 per millorar la capacitat 
de resposta davant d’un sinistre i 7 activitats forma-
tives i informatives per difondre la cultura de la pre-
venció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de Vic
Tram. 314-11167/10

Resposta del Govern
Reg. 61838 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11167/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Vic

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11167/10.

El parc de bombers de Vic dóna servei en primera sor-
tida a les poblacions de Balenyà, el Brull, Calldete-
nes, Centelles, Espinelves, Folgueroles, Gurb, Malla, 
les Masies de Roda, Muntanyola, Roda de Ter, Rupit i 
Pruit, Sant Bartomeu del Grau, Sant Julià de Vilator-
ta, Sant Martí de Centelles, Sant Sadurní d’Osormort, 
Santa Cecília de Voltregà, Santa Eugènia de Berga, 
Santa Eulàlia de Riuprimer, Santa Maria de Corcó, 
Seva, Taradell, Tavèrnoles, Tavertet, Tona, Vic, Vi-
ladrau i Vilanova de Sau, les quals, d’acord amb les 

dades del padró municipal, abasten una població de 
99.148 habitants. Es desconeix quanta població està 
ubicada en perímetre urbà continu i quanta en urba-
nitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de bom-
bers és de 5 bombers funcionaris. La dotació durant el 
2013 va evolucionar de 39 efectius a data 31 de de-
sembre de 2012 a 38 efectius a data 31 de desembre de 
2013. En determinades franges horàries durant 19 oca-
sions hi va haver una dotació sota mínims, la qual cosa 
en cap cas significa que el parc estigues sota mínims 
durant 19 dies ni que no es pogués donar resposta a les 
emergències que eventualment es poguessin produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
Vic van atendre en 2013, en primera sortida, per a les 
tipologies demanades, va ser el següent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 118
Incendis en la via pública 48
Incendis de vegetació 63
Salvament i rescat de persones en perill 99
Salvament d’animals i béns 16
Assistència sanitària immediata  
en el lloc del sinistre 0
Accidents de trànsit 140
Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 1
Fuites de gas 8
Intervencions en patologies  
de la construcció 31
Actuacions amb relació a fenòmens  
meteorològics 49
Sinistres en infraestructures que afecten 
serveis bàsics 5

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc de Vic.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de Vic disposa de 6 vehicles i ac-
tualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
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es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers de 
Vic van realitzar un total de 23 pràctiques i de 15 si-
mulacres durant l’any 2013 per millorar la capacitat de 
resposta davant d’un sinistre i 14 activitats formatives 
i informatives per difondre la cultura de la prevenció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de Calonge
Tram. 314-11170/10

Resposta del Govern

Reg. 61839 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11170/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Calonge

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11170/10.

El parc de bombers de Calonge dóna servei en pri-
mera sortida a les poblacions de Calonge i Palamós, 
les quals, d’acord amb les dades del padró municipal, 
abasten una població de 28.426 habitants. Es desco-
neix quanta població està ubicada en perímetre urbà 
continu i quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de 
bombers és de 3 bombers funcionaris. La dotació du-
rant el 2013 va evolucionar de 21 efectius a data 31 de 
desembre de 2012 a 20 efectius a data 31 de desembre 
de 2013. En dues ocasions hi va haver una dotació so-
ta mínims, la qual cosa en cap cas significa que no es 
pogués donar resposta a les emergències que eventual-
ment es poguessin produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
Calonge van atendre en 2013, en primera sortida, per a 
les tipologies demanades, va ser el següent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 54
Incendis en la via pública 43
Incendis de vegetació 35
Salvament i rescat de persones en perill 46
Salvament d’animals i béns 7
Assistència sanitària immediata  
en el lloc del sinistre 0
Accidents de trànsit 31
Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 4
Fuites de gas 2
Intervencions en patologies  
de la construcció 19
Actuacions amb relació a fenòmens  
meteorològics 18
Sinistres en infraestructures que afecten 
serveis bàsics 4

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc de Calonge.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de Calonge disposa de 3 vehicles i 
actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers de 
Calonge van realitzar un total de 2 pràctiques i de 4 si-
mulacres durant l’any 2013 per millorar la capacitat de 
resposta davant d’un sinistre i 14 activitats formatives 
i informatives per difondre la cultura de la prevenció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de Figueres
Tram. 314-11172/10

Resposta del Govern
Reg. 61840 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11172/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Figueres

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11172/10.

El parc de bombers de Figueres dóna servei en pri-
mera sortida a les poblacions d’Albanyà, Avinyonet de 
Puigventós, Bàscara, Borrassà, Cabanelles, Cabanes, 
Cistella, El Far d’Empordà, Figueres, Fortià, Garrigàs, 
Lladó, Llers, Mollet de Peralada, Navata, Ordis, Pa-
lau de Santa Eulàlia, Pedret i Marzà, Peralada, Pon-
tós, Riumors, Sant Llorenç de la Muga, Sant Miquel 
de Fluvià, Sant Mori, Santa Llogaia d’Àlguema, Siu-
rana, Terrades, Torroella de Fluvià, Vilabertran, Vila-
fant, Vilamacolum, Vilamalla, Vilanant, Vila-sacra i 
Vilaür, les quals, d’acord amb les dades del padró mu-
nicipal, abasten una població de 69.861 habitants. Es 
desconeix quanta població està ubicada en perímetre 
urbà continu i quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de 
bombers és de 5 bombers funcionaris. La dotació du-
rant el 2013 va evolucionar de 35 efectius a data 31 de 
desembre de 2012 a 32 efectius a data 31 de desembre 
de 2013. En determinades franges horàries durant 30 
ocasions hi va haver una dotació sota mínims, la qual 
cosa en cap cas significa que el parc estigues sota mí-
nims durant 30 dies ni que no es pogués donar respos-
ta a les emergències que eventualment es poguessin 
produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
Figueres van atendre en 2013, en primera sortida, per 
a les tipologies demanades, va ser el següent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 99
Incendis en la via pública 99
Incendis de vegetació 85
Salvament i rescat de persones en perill 93
Salvament d’animals i béns 13
Assistència sanitària immediata  
en el lloc del sinistre 3
Accidents de trànsit 126
Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 1
Fuites de gas 4
Intervencions en patologies  
de la construcció 50
Actuacions amb relació a fenòmens  
meteorològics 36
Sinistres en infraestructures que afecten 
serveis bàsics 10

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc de Figueres.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de Figueres disposa de 10 vehicles 
i actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers de 
Figueres van realitzar un total de 18 pràctiques i de 5 
simulacres durant l’any 2013 per millorar la capacitat 
de resposta davant d’un sinistre i 15 activitats forma-
tives i informatives per difondre la cultura de la pre-
venció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de Girona
Tram. 314-11173/10

Resposta del Govern

Reg. 61841 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11173/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Girona

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11173/10.

El parc de bombers de Girona dóna servei en prime-
ra sortida a les poblacions d’Aiguaviva, Bescanó, Ca-
net d’Adri, Fornells de la Selva, Girona, Llambilles, 
Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sant 
Julià de Llor i Bonmatí, Sant Martí de Llémena, Sarrià 
de Ter i Vilablareix, les quals, d’acord amb les dades 
del padró municipal, abasten una població de 156.544 
habitants. Es desconeix quanta població està ubicada 
en perímetre urbà continu i quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de 
bombers és de 6 bombers funcionaris. La dotació du-
rant el 2013 va evolucionar de 41 efectius a data 31 de 
desembre de 2012 a 39 efectius a data 31 de desembre 
de 2013. En determinades franges horàries durant 22 
ocasions hi va haver una dotació sota mínims, la qual 
cosa en cap cas significa que el parc estigues sota mí-
nims durant 22 dies ni que no es pogués donar respos-
ta a les emergències que eventualment es poguessin 
produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
Girona van atendre en 2013, en primera sortida, per a 
les tipologies demanades, va ser el següent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 174
Incendis en la via pública 147
Incendis de vegetació 55
Salvament i rescat de persones en perill 222
Salvament d’animals i béns 18
Assistència sanitària immediata  
en el lloc del sinistre 4
Accidents de trànsit 203

Tipus Nombre  
d’intervencions

Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 2
Fuites de gas 8
Intervencions en patologies  
de la construcció 69
Actuacions amb relació a fenòmens 
meteorològics 68
Sinistres en infraestructures que  
afecten serveis bàsics 11

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc de Girona.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de Girona disposa de 7 vehicles i 
actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers de 
Girona van realitzar un total de 9 pràctiques i de 9 si-
mulacres durant l’any 2013 per millorar la capacitat de 
resposta davant d’un sinistre i 13 activitats formatives 
i informatives per difondre la cultura de la prevenció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de Lloret de Mar
Tram. 314-11176/10

Resposta del Govern
Reg. 61842 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11176/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Lloret de Mar
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Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11176/10.

El parc de bombers de Lloret de Mar dóna servei en 
primera sortida a les poblacions de Blanes, Lloret de 
Mar i Tossa de Mar, les quals, d’acord amb les dades 
del padró municipal, abasten una població de 86.373 
habitants. Es desconeix quanta població està ubicada 
en perímetre urbà continu i quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de 
bombers és de 4 bombers funcionaris. La dotació du-
rant el 2013 va evolucionar de 26 efectius a data 31 de 
desembre de 2012 a 25 efectius a data 31 de desembre 
de 2013. En determinades franges horàries durant 40 
ocasions hi va haver una dotació sota mínims, la qual 
cosa en cap cas significa que el parc estigues sota mí-
nims durant 40 dies ni que no es pogués donar respos-
ta a les emergències que eventualment es poguessin 
produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
Lloret de Mar van atendre en 2013, en primera sortida, 
per a les tipologies demanades, va ser el següent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 89
Incendis en la via pública 38
Incendis de vegetació 34
Salvament i rescat de persones en perill 96
Salvament d’animals i béns 13
Assistència sanitària immediata  
en el lloc del sinistre 3
Accidents de trànsit 59
Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 3
Fuites de gas 8
Intervencions en patologies  
de la construcció 28
Actuacions amb relació a fenòmens  
meteorològics 18
Sinistres en infraestructures que afecten 
serveis bàsics 5

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc de Lloret de Mar.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de Lloret de Mar disposa de 5 ve-
hicles i actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers de 
Lloret de Mar van realitzar un total de 14 pràctiques i 
de 4 simulacres durant l’any 2013 per millorar la ca-
pacitat de resposta davant d’un sinistre i 2 activitats 
formatives i informatives per difondre la cultura de la 
prevenció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de Maçanet de la 
Selva
Tram. 314-11177/10

Resposta del Govern
Reg. 61843 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11177/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Maçanet de la Selva

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11177/10.

El parc de bombers de Maçanet de la Selva dóna ser-
vei en primera sortida a les poblacions de Caldes de 
Malavella, Maçanet de la Selva, Sils i Vidreres, les 
quals, d’acord amb les dades del padró municipal, 
abasten una població de 27.667 habitants. Es desco-
neix quanta població està ubicada en perímetre urbà 
continu i quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de 
bombers és de 4 bombers funcionaris. La dotació du-
rant el 2013 va evolucionar de 26 efectius a data 31 de 
desembre de 2012 a 25 efectius a data 31 de desembre 
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de 2013. En determinades franges horàries durant 22 
ocasions hi va haver una dotació sota mínims, la qual 
cosa en cap cas significa que el parc estigues sota mí-
nims durant 22 dies ni que no es pogués donar respos-
ta a les emergències que eventualment es poguessin 
produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
Maçanet de la Selva van atendre en 2013, en primera 
sortida, per a les tipologies demanades, va ser el se-
güent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 39
Incendis en la via pública 40
Incendis de vegetació 27
Salvament i rescat de persones en perill 20
Salvament d’animals i béns 2
Assistència sanitària immediata  
en el lloc del sinistre 0
Accidents de trànsit 104
Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 1
Fuites de gas 1
Intervencions en patologies  
de la construcció 5
Actuacions amb relació a fenòmens  
meteorològics 6
Sinistres en infraestructures que afecten 
serveis bàsics 2 

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incendis 
de vegetació, el total de superfície afectada per incen-
dis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 1.060,69 
ha. (dades provisionals). No es pot especificar el nom-
bre que correspon a les actuacions en què van interve-
nir els bombers del parc de Maçanet de la Selva.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de Maçanet de la Selva disposa de 
5 vehicles i actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers de 
Maçanet de la Selva van realitzar un total de 2 pràcti-
ques i de 3 simulacres durant l’any 2013 per millorar 

la capacitat de resposta davant d’un sinistre i 18 acti-
vitats formatives i informatives per difondre la cultura 
de la prevenció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers d’Olot

Tram. 314-11178/10

Resposta del Govern

Reg. 61844 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11178/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers d’Olot

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11178/10.

El parc de bombers d’Olot dóna servei en primera 
sortida a les poblacions d’Argelaguer, Besalú, Beu-
da, Castellfollit de la Roca, Montagut i Oix, Olot, 
Les Preses, Riudaura, Sales de Llierca, Sant Ferriol, 
Sant Jaume de Llierca, Sant Joan de les Fonts, Santa 
Pau, Tortellà, La Vall de Bianya i La Vall d’en Bas, 
les quals, d’acord amb les dades del padró municipal, 
abasten una població de 51.929 habitants. Es desco-
neix quanta població està ubicada en perímetre urbà 
continu i quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de bom-
bers és de 4 bombers funcionaris. La dotació durant el 
2013 va evolucionar de 25 efectius a data 31 de de-
sembre de 2012 a 23 efectius a data 31 de desembre de 
2013. En determinades franges horàries durant 13 oca-
sions hi va haver una dotació sota mínims, la qual cosa 
en cap cas significa que el parc estigues sota mínims 
durant 13 dies ni que no es pogués donar resposta a les 
emergències que eventualment es poguessin produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc 
d’Olot van atendre en 2013, en primera sortida, per a 
les tipologies demanades, va ser el següent: 
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Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 51
Incendis en la via pública 38
Incendis de vegetació 9
Salvament i rescat de persones en perill 45
Salvament d’animals i béns 10
Assistència sanitària immediata  
en el lloc del sinistre 2
Accidents de trànsit 46
Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 0
Fuites de gas 4
Intervencions en patologies  
de la construcció 20
Actuacions amb relació a fenòmens  
meteorològics 28
Sinistres en infraestructures que afecten 
serveis bàsics 3

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc d’Olot.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers d’Olot disposa de 5 vehicles i actu-
alment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers 
d’Olot van realitzar un total de 3 pràctiques i de 2 si-
mulacres durant l’any 2013 per millorar la capacitat de 
resposta davant d’un sinistre i 3 activitats formatives 
i informatives per difondre la cultura de la prevenció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de Palafrugell
Tram. 314-11179/10

Resposta del Govern
Reg. 61845 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11179/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Palafrugell

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11179/10.

El parc de bombers de Palafrugell dóna servei en pri-
mera sortida a les poblacions de Begur, Mont-ras, Pa-
lafrugell, Pals, Regencós, Torrent i Vall-llobrega, les 
quals, d’acord amb les dades del padró municipal, 
abasten una població de 32.999 habitants. Es desco-
neix quanta població està ubicada en perímetre urbà 
continu i quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de bom-
bers és de 4 bombers funcionaris. Pel que fa a l’evolu-
ció d’efectius durant el 2013, la dotació a data 31 de 
desembre de 2012 era de 26 efectius; a data 31 de de-
sembre de 2013 era la mateixa. En determinades fran-
ges horàries durant 7 ocasions hi va haver una dotació 
sota mínims, la qual cosa en cap cas significa que el 
parc estigues sota mínims durant 7 dies ni que no es 
pogués donar resposta a les emergències que eventual-
ment es poguessin produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
Palafrugell van atendre en 2013, en primera sortida, 
per a les tipologies demanades, va ser el següent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 66
Incendis en la via pública 34
Incendis de vegetació 39
Salvament i rescat de persones en perill 41
Salvament d’animals i béns 9
Assistència sanitària immediata  
en el lloc del sinistre 1
Accidents de trànsit 48
Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 2
Fuites de gas 2
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Tipus Nombre  
d’intervencions

Intervencions en patologies  
de la construcció 23
Actuacions amb relació a fenòmens  
meteorològics 18
Sinistres en infraestructures que afecten 
serveis bàsics 11

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc de Palafrugell.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de Palafrugell disposa de 4 vehi-
cles i actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers de 
Palafrugell van realitzar un total de 6 pràctiques i d’1 
simulacre durant l’any 2013 per millorar la capacitat 
de resposta davant d’un sinistre i 8 activitats forma-
tives i informatives per difondre la cultura de la pre-
venció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de Sant Feliu de 
Buixalleu - Hostalric
Tram. 314-11182/10

Resposta del Govern
Reg. 61846 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11182/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc de Bombers de Sant Feliu de Buixalleu - Hostalric

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11182/10.

El parc de bombers de Hostalric/Sant Feliu de Bui-
xalleu dóna servei en primera sortida a les poblaci-
ons d’Arbúcies, Breda, Fogars de la Selva, Hostalric, 
Massanes, Riells i Viabrea i Sant Feliu de Buixalleu, 
les quals, d’acord amb les dades del padró municipal, 
abasten una població de 21.190 habitants. Es desco-
neix quanta població està ubicada en perímetre urbà 
continu i quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de 
bombers és de 3 bombers funcionaris. Pel que fa a 
l’evolució d’efectius durant el 2013, la dotació a data 
31 de desembre de 2012 era de 20 efectius; a data 31 
de desembre de 2013 era la mateixa. En dues ocasions 
hi va haver una dotació sota mínims, la qual cosa en 
cap cas significa que no es pogués donar resposta a les 
emergències que eventualment es poguessin produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
Hostalric/Sant Feliu de Buixalleu van atendre en 2013, 
en primera sortida, per a les tipologies demanades, va 
ser el següent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 28
Incendis en la via pública 22
Incendis de vegetació 10
Salvament i rescat de persones en perill 13
Salvament d’animals i béns 2
Assistència sanitària immediata  
en el lloc del sinistre 1
Accidents de trànsit 67
Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 1
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Tipus Nombre  
d’intervencions

Fuites de gas 2
Intervencions en patologies  
de la construcció 4
Actuacions amb relació a fenòmens  
meteorològics 5
Sinistres en infraestructures que afecten 
serveis bàsics 3

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incendis 
de vegetació, el total de superfície afectada per incendis 
forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 1.060,69 ha. 
(dades provisionals). No es pot especificar el nombre 
que correspon a les actuacions en què van intervenir els 
bombers del parc de Hostalric/Sant Feliu de Buixalleu.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de Hostalric/Sant Feliu de Buixa-
lleu disposa de 4 vehicles i actualment no n’hi ha cap 
fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers de 
Hostalric/Sant Feliu de Buixalleu van realitzar un to-
tal d’1 pràctica i de 3 simulacres durant l’any 2013 per 
millorar la capacitat de resposta davant d’un sinistre i 
3 activitats formatives i informatives per difondre la 
cultura de la prevenció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de la Vall d’Aro
Tram. 314-11185/10

Resposta del Govern
Reg. 61847 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11185/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de la Vall d’Aro

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11185/10.

El parc de bombers de la Vall d’Aro dóna servei en 
primera sortida a les poblacions de Castell-Platja 
d’Aro, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d’Aro, 
les quals, d’acord amb les dades del padró municipal, 
abasten una població de 37.838 habitants. Es desco-
neix quanta població està ubicada en perímetre urbà 
continu i quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de 
bombers és de 3 bombers funcionaris. La dotació du-
rant el 2013 va evolucionar de 21 efectius a data 31 de 
desembre de 2012 a 20 efectius a data 31 de desembre 
de 2013. En dues ocasions hi va haver una dotació so-
ta mínims, la qual cosa en cap cas significa que no es 
pogués donar resposta a les emergències que eventual-
ment es poguessin produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
la Vall d’Aro van atendre en 2013, en primera sortida, 
per a les tipologies demanades, va ser el següent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 63
Incendis en la via pública 51
Incendis de vegetació 32
Salvament i rescat de persones en perill 48
Salvament d’animals i béns 5
Assistència sanitària immediata  
en el lloc del sinistre 1
Accidents de trànsit 36
Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 2
Fuites de gas 2
Intervencions en patologies  
de la construcció 26
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Tipus Nombre  
d’intervencions

Actuacions amb relació a fenòmens  
meteorològics 21
Sinistres en infraestructures que afecten 
serveis bàsics 5 

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc de la Vall d’Aro.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de la Vall d’Aro disposa de 3 vehi-
cles i actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers de 
la Vall d’Aro van realitzar un total d’1 pràctica i de 0 
simulacres durant l’any 2013 per millorar la capacitat 
de resposta davant d’un sinistre i 4 activitats forma-
tives i informatives per difondre la cultura de la pre-
venció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de la Pera
Tram. 314-11186/10

Resposta del Govern
Reg. 61848 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11186/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de la Pera

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11186/10.

El parc de bombers de la Pera dóna servei en primera 
sortida a les poblacions de la Bisbal d’Empordà, Bor-
dils, Celrà, Cervià de Ter, Colomers, Corçà, Cruïlles, 
Monells i Sant Sadurní d’Heura, Flaçà, Forallac, Juià, 
Madremanya, Palau-sator, la Pera, Sant Joan de Mo-
llet, Sant Martí Vell, Ullastret, Viladasens i Vilopriu, 
les quals, d’acord amb les dades del padró municipal, 
abasten una població de 26.803 habitants. Es desco-
neix quanta població està ubicada en perímetre urbà 
continu i quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de 
bombers és de 3 bombers funcionaris. La dotació du-
rant el 2013 va evolucionar de 21 efectius a data 31 de 
desembre de 2012 a 19 efectius a data 31 de desembre 
de 2013. En una ocasió hi va haver una dotació sota 
mínims, la qual cosa en cap cas significa que no es 
pogués donar resposta a les emergències que eventual-
ment es poguessin produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de la 
Pera van atendre en 2013, en primera sortida, per a les 
tipologies demanades, va ser el següent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 43
Incendis en la via pública 16
Incendis de vegetació 43
Salvament i rescat de persones en perill 23
Salvament d’animals i béns 7
Assistència sanitària immediata  
en el lloc del sinistre 0
Accidents de trànsit 67
Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 2
Fuites de gas 3
Intervencions en patologies  
de la construcció 7
Actuacions amb relació a fenòmens  
meteorològics 17
Sinistres en infraestructures que afecten 
serveis bàsics 3

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc de la Pera.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.
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El parc de bombers de la Pera disposa de 4 vehicles i 
actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers 
de la Pera van realitzar un total d’1 pràctica i d’1 si-
mulacre durant l’any 2013 per millorar la capacitat de 
resposta davant d’un sinistre i 3 activitats formatives 
i informatives per difondre la cultura de la prevenció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de Balaguer
Tram. 314-11187/10

Resposta del Govern
Reg. 61849 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11187/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Balaguer

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11187/10.

El parc de bombers de Balaguer dóna servei en pri-
mera sortida a les poblacions d’Albesa, Algerri, Les 
Avellanes i Santa Llinya, Balaguer, Bellcaire d’Urgell, 
Bellmunt d’Urgell, Camarasa, Castelló de Farfanya, 
Menàrguens, Montgai, Os de Balaguer, Penelles, La 
Sentiu de Sió, Térmens, Torrelameu i Vallfogona de 
Balaguer, les quals, d’acord amb les dades del padró 
municipal, abasten una població de 29.949 habitants. 
Es desconeix quanta població està ubicada en períme-
tre urbà continu i quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de bom-
bers és de 5 bombers funcionaris. La dotació durant el 
2013 va evolucionar de 39 efectius a data 31 de de-

sembre de 2012 a 37 efectius a data 31 de desembre de 
2013. En determinades franges horàries durant 9 oca-
sions hi va haver una dotació sota mínims, la qual cosa 
en cap cas significa que el parc estigues sota mínims 
durant 9 dies ni que no es pogués donar resposta a les 
emergències que eventualment es poguessin produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
Balaguer van atendre en 2013, en primera sortida, per 
a les tipologies demanades, va ser el següent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 37
Incendis en la via pública 16
Incendis de vegetació 59
Salvament i rescat de persones en perill 39
Salvament d’animals i béns 16
Assistència sanitària immediata  
en el lloc del sinistre 5
Accidents de trànsit 96
Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 1
Fuites de gas 2
Intervencions en patologies  
de la construcció 6
Actuacions amb relació a fenòmens  
meteorològics 23
Sinistres en infraestructures que afecten 
serveis bàsics 1

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc de Balaguer.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de Balaguer disposa de 6 vehicles 
i actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers de 
Balaguer van realitzar un total de 112 pràctiques i d’1 
simulacre durant l’any 2013 per millorar la capacitat 
de resposta davant d’un sinistre i 15 activitats forma-
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tives i informatives per difondre la cultura de la pre-
venció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de Cervera
Tram. 314-11188/10

Resposta del Govern
Reg. 61850 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11188/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Cervera

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11188/10.

El parc de bombers de Cervera dóna servei en prime-
ra sortida a les poblacions de Cervera, Estaràs, Gra-
nyadella, Granyena de Segarra, Montoliu de Segarra, 
Montornès de Segarra, les Oluges, els Plans de Sió, 
Ribera d’Ondara, Sant Guim de Freixenet, Talavera i 
Tarroja de Segarra, les quals, d’acord amb les dades 
del padró municipal, abasten una població de 12.627 
habitants. Es desconeix quanta població està ubicada 
en perímetre urbà continu i quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de 
bombers és de 4 bombers funcionaris. Pel que fa a 
l’evolució d’efectius durant el 2013, la dotació a data 
31 de desembre de 2012 era de 25 efectius; a data 31 de 
desembre de 2013 era la mateixa. En una ocasió hi va 
haver una dotació sota mínims, la qual cosa en cap cas 
significa que no es pogués donar resposta a les emer-
gències que eventualment es poguessin produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
Cervera van atendre en 2013, en primera sortida, per a 
les tipologies demanades, va ser el següent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 20
Incendis en la via pública 8
Incendis de vegetació 43
Salvament i rescat de persones en perill 16
Salvament d’animals i béns 8
Assistència sanitària immediata  
en el lloc del sinistre 0
Accidents de trànsit 43
Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 0
Fuites de gas 0
Intervencions en patologies  
de la construcció 8
Actuacions amb relació a fenòmens  
meteorològics 8
Sinistres en infraestructures que afecten 
serveis bàsics 2 

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc de Cervera.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de Cervera disposa de 5 vehicles i 
actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers de 
Cervera van realitzar un total de 88 pràctiques i de 3 
simulacres durant l’any 2013 per millorar la capacitat 
de resposta davant d’un sinistre i 15 activitats forma-
tives i informatives per difondre la cultura de la pre-
venció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de Lleida
Tram. 314-11189/10

Resposta del Govern
Reg. 61851 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11189/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Lleida

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11189/10.

El parc de bombers de Lleida dóna servei en prime-
ra sortida a les poblacions d’Aitona, Els Alamús, Al-
batàrrec, Alcanó, Alcarràs, Alcoletge, Alfés, Alpicat, 
Artesa de Lleida, Aspa, Benavent de Segrià, Cor-
bins, Gimenells i el Pla de la Font, Lleida, Montoliu 
de Lleida, Puigverd de Lleida, Rosselló, Sarroca de 
Lleida, Sudanell, Sunyer, Torrefarrera, Torres de Se-
gre, Torre-serona, Vilanova de la Barca i Vilanova de 
Segrià, les quals, d’acord amb les dades del padró mu-
nicipal, abasten una població de 185.604 habitants. Es 
desconeix quanta població està ubicada en perímetre 
urbà continu i quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de 
bombers és de 9 bombers funcionaris. La dotació du-
rant el 2013 va evolucionar de 64 efectius a data 31 de 
desembre de 2012 a 63 efectius a data 31 de desembre 
de 2013. En determinades franges horàries durant 20 
ocasions hi va haver una dotació sota mínims, la qual 
cosa en cap cas significa que el parc estigues sota mí-
nims durant 20 dies ni que no es pogués donar respos-
ta a les emergències que eventualment es poguessin 
produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
Lleida van atendre en 2013, en primera sortida, per a 
les tipologies demanades, va ser el següent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 174
Incendis en la via pública 106
Incendis de vegetació 246
Salvament i rescat de persones en perill 190
Salvament d’animals i béns 128
Assistència sanitària immediata  
en el lloc del sinistre 2
Accidents de trànsit 206
Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 1
Fuites de gas 13
Intervencions en patologies  
de la construcció 77
Actuacions amb relació a fenòmens  
meteorològics 106
Sinistres en infraestructures que afecten 
serveis bàsics 19 

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incendis 
de vegetació, el total de superfície afectada per incendis 
forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 1.060,69 ha. 
(dades provisionals). No es pot especificar el nombre 
que correspon a les actuacions en què van intervenir 
els bombers del parc de Lleida.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de Lleida disposa de 7 vehicles i 
actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers de 
Lleida van realitzar un total de 47 pràctiques i de 2 si-
mulacres durant l’any 2013 per millorar la capacitat de 
resposta davant d’un sinistre i 44 activitats formatives 
i informatives per difondre la cultura de la prevenció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de Mollerussa
Tram. 314-11190/10

Resposta del Govern
Reg. 61852 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11190/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Mollerussa

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11190/10.

El parc de bombers de Mollerussa dóna servei en pri-
mera sortida a les poblacions de Barbens, Bell-lloc 
d’Urgell, Bellvís, Castellnou de Seana, Fondarella, 
Golmés, Ivars d’Urgell, Linyola, Miralcamp, Molle-
russa, el Palau d’Anglesola, el Poal, Sidamon, Torre-
grossa, Vilanova de Bellpuig i Vila-sana, les quals, 
d’acord amb les dades del padró municipal, abasten 
una població de 37.249 habitants. Es desconeix quan-
ta població està ubicada en perímetre urbà continu i 
quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de 
bombers és de 4 bombers funcionaris. Pel que fa a 
l’evolució d’efectius durant el 2013, la dotació a data 
31 de desembre de 2012 era de 27 efectius; a data 31 
de desembre de 2013 era la mateixa. En determinades 
franges horàries durant 11 ocasions hi va haver una 
dotació sota mínims, la qual cosa en cap cas signifi-
ca que el parc estigues sota mínims durant 11 dies ni 
que no es pogués donar resposta a les emergències que 
eventualment es poguessin produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
Mollerussa van atendre en 2013, en primera sortida, 
per a les tipologies demanades, va ser el següent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 38
Incendis en la via pública 45
Incendis de vegetació 109
Salvament i rescat de persones en perill 29
Salvament d’animals i béns 43
Assistència sanitària immediata  
en el lloc del sinistre 2
Accidents de trànsit 98

Tipus Nombre  
d’intervencions

Accidents o incendis ferroviaris, de vai-
xells i d’aeronaus 0
Fuites de gas 1
Intervencions en patologies  
de la construcció 16
Actuacions amb relació a fenòmens  
meteorològics 20
Sinistres en infraestructures que afecten 
serveis bàsics 4 

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc de Mollerussa.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de Mollerussa disposa de 6 vehi-
cles i actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers 
de Mollerussa van realitzar un total de 58 pràctiques 
i de 2 simulacres durant l’any 2013 per millorar la ca-
pacitat de resposta davant d’un sinistre i 9 activitats 
formatives i informatives per difondre la cultura de la 
prevenció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de la Seu d’Urgell
Tram. 314-11191/10

Resposta del Govern
Reg. 61853 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11191/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de la Seu d’Urgell

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11191/10.

El parc de bombers de la Seu d’Urgell dóna servei en 
primera sortida a les poblacions d’Alàs i Cerc, Arsè-
guel, Cava, Estamariu, el Pont de Bar, Ribera d’Ur-
gellet, la Seu d’Urgell i les Valls de Valira, les quals, 
d’acord amb les dades del padró municipal, abasten 
una població de 15.107 habitants. Es desconeix quan-
ta població està ubicada en perímetre urbà continu i 
quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de bom-
bers és de 4 bombers funcionaris. Pel que fa a l’evolu-
ció d’efectius durant el 2013, la dotació a data 31 de 
desembre de 2012 era de 31 efectius; a data 31 de de-
sembre de 2013 era la mateixa. En determinades fran-
ges horàries durant 6 ocasions hi va haver una dotació 
sota mínims, la qual cosa en cap cas significa que el 
parc estigues sota mínims durant 6 dies ni que no es 
pogués donar resposta a les emergències que eventual-
ment es poguessin produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de la 
Seu d’Urgell van atendre en 2013, en primera sortida, 
per a les tipologies demanades, va ser el següent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 31
Incendis en la via pública 20
Incendis de vegetació 11
Salvament i rescat de persones en perill 39
Salvament d’animals i béns 5
Assistència sanitària immediata 
en el lloc del sinistre 0
Accidents de trànsit 38
Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 0

Tipus Nombre  
d’intervencions

Fuites de gas 0
Intervencions en patologies  
de la construcció 7
Actuacions amb relació a fenòmens  
meteorològics 9
Sinistres en infraestructures que afecten 
serveis bàsics 1 

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc de la Seu d’Urgell.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de la Seu d’Urgell disposa de 7 ve-
hicles i actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers de 
la Seu d’Urgell van realitzar un total de 81 pràctiques 
i de 0 simulacres durant l’any 2013 per millorar la ca-
pacitat de resposta davant d’un sinistre i 2 activitats 
formatives i informatives per difondre la cultura de la 
prevenció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de Tàrrega
Tram. 314-11193/10

Resposta del Govern
Reg. 61854 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11193/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Tàrrega
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Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11193/10.

El parc de bombers de Tàrrega dóna servei en prime-
ra sortida a les poblacions d’Anglesola, Belianes, Bell-
puig, Ciutadilla, Guimerà, Maldà, Nalec, els Omells 
de na Gaia, Preixana, Sant Martí de Riucorb, Tàrrega, 
Tornabous, Vallbona de les Monges, Verdú i Vilagras-
sa, les quals, d’acord amb les dades del padró munici-
pal, abasten una població de 28.407 habitants. Es des-
coneix quanta població està ubicada en perímetre urbà 
continu i quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de bom-
bers és de 4 bombers funcionaris. La dotació durant el 
2013 va evolucionar de 26 efectius a data 31 de de-
sembre de 2012 a 24 efectius a data 31 de desembre de 
2013. En determinades franges horàries durant 6 oca-
sions hi va haver una dotació sota mínims, la qual cosa 
en cap cas significa que el parc estigues sota mínims 
durant 6 dies ni que no es pogués donar resposta a les 
emergències que eventualment es poguessin produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
Tàrrega van atendre en 2013, en primera sortida, per a 
les tipologies demanades, va ser el següent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 39
Incendis en la via pública 35
Incendis de vegetació 73
Salvament i rescat de persones en perill 44
Salvament d’animals i béns 16
Assistència sanitària immediata  
en el lloc del sinistre 3
Accidents de trànsit 68
Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 3
Fuites de gas 3
Intervencions en patologies  
de la construcció 8
Actuacions amb relació a fenòmens  
meteorològics 14
Sinistres en infraestructures que afecten 
serveis bàsics 2 

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc de Tàrrega.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de Tàrrega disposa de 6 vehicles i 
actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers de 
Tàrrega van realitzar un total de 66 pràctiques i de 5 
simulacres durant l’any 2013 per millorar la capacitat 
de resposta davant d’un sinistre i 12 activitats forma-
tives i informatives per difondre la cultura de la pre-
venció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de Tremp
Tram. 314-11194/10

Resposta del Govern
Reg. 61855 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11194/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Tremp

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11194/10.

El parc de bombers de Tremp dóna servei en primera 
sortida a les poblacions de Castell de Mur, Gavet de 
la Conca, Llimiana, Sant Esteve de la Sarga, Talarn 
i Tremp, les quals, d’acord amb les dades del padró 
municipal, abasten una població de 7.488 habitants. Es 
desconeix quanta població està ubicada en perímetre 
urbà continu i quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de bom-
bers és de 4 bombers funcionaris. Pel que fa a l’evolu-
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ció d’efectius durant el 2013, la dotació a data 31 de 
desembre de 2012 era de 25 efectius; a data 31 de de-
sembre de 2013 era la mateixa. En determinades fran-
ges horàries durant 8 ocasions hi va haver una dotació 
sota mínims, la qual cosa en cap cas significa que el 
parc estigues sota mínims durant 8 dies ni que no es 
pogués donar resposta a les emergències que eventual-
ment es poguessin produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
Tremp van atendre en 2013, en primera sortida, per a 
les tipologies demanades, va ser el següent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 11
Incendis en la via pública 8
Incendis de vegetació 19
Salvament i rescat de persones en perill 25
Salvament d’animals i béns 13
Assistència sanitària immediata  
en el lloc del sinistre 0
Accidents de trànsit 30
Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 2
Fuites de gas 1
Intervencions en patologies  
de la construcció 3
Actuacions amb relació a fenòmens  
meteorològics 4
Sinistres en infraestructures que afecten 
serveis bàsics 1 

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc de Tremp.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de Tremp disposa de 5 vehicles i 
actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers de 
Tremp van realitzar un total de 67 pràctiques i de 2 si-
mulacres durant l’any 2013 per millorar la capacitat de 
resposta davant d’un sinistre i 8 activitats formatives 
i informatives per difondre la cultura de la prevenció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de Cambrils

Tram. 314-11195/10

Resposta del Govern

Reg. 61831 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11195/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Cambrils

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11195/10.

El parc de bombers de Cambrils dóna servei en pri-
mera sortida a les poblacions de l’Argentera, Botarell, 
Cambrils, Duesagües, Montbrió del Camp, Mont-roig 
del Camp, Riudecanyes, Vilanova d’Escornalbou i Vi-
nyols i els Arcs, les quals, d’acord amb les dades del 
padró municipal, abasten una població de 54.527 ha-
bitants. Es desconeix quanta població està ubicada en 
perímetre urbà continu i quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de bom-
bers és de 4 bombers funcionaris. La dotació durant el 
2013 va evolucionar de 27 efectius a data 31 de de-
sembre de 2012 a 25 efectius a data 31 de desembre de 
2013. En determinades franges horàries durant 8 oca-
sions hi va haver una dotació sota mínims, la qual cosa 
en cap cas significa que el parc estigues sota mínims 
durant 8 dies ni que no es pogués donar resposta a les 
emergències que eventualment es poguessin produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
Cambrils van atendre en 2013, en primera sortida, per 
a les tipologies demanades, va ser el següent: 
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Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 40
Incendis en la via pública 47
Incendis de vegetació 93
Salvament i rescat de persones en perill 42
Salvament d’animals i béns 19
Assistència sanitària immediata  
en el lloc del sinistre 0
Accidents de trànsit 79
Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 4
Fuites de gas 2
Intervencions en patologies  
de la construcció 27
Actuacions amb relació a fenòmens  
meteorològics 5
Sinistres en infraestructures que afecten 
serveis bàsics 9 

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc de Cambrils.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de Cambrils disposa de 3 vehicles 
i actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers de 
Cambrils van realitzar un total de 2 pràctiques i de 5 
simulacres durant l’any 2013 per millorar la capacitat 
de resposta davant d’un sinistre i 5 activitats forma-
tives i informatives per difondre la cultura de la pre-
venció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de Reus
Tram. 314-11198/10

Resposta del Govern

Reg. 61832 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11198/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Reus

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11198/10.

El parc de bombers de Reus dóna servei en primera 
sortida a les poblacions de l’Aleixar, l’Alforja, l’Al-
moster, les Borges del Camp, Castellvell del Camp, 
Maspujols, Reus, Riudecols, Riudoms, la Selva del 
Camp, Vilaplana i Vila-seca, les quals, d’acord amb 
les dades del padró municipal, abasten una població 
de 152.352 habitants. Es desconeix quanta població 
està ubicada en perímetre urbà continu i quanta en ur-
banitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de 
bombers és de 9 bombers funcionaris. La dotació du-
rant el 2013 va evolucionar de 56 efectius a data 31 de 
desembre de 2012 a 54 efectius a data 31 de desembre 
de 2013. En determinades franges horàries durant 15 
ocasions hi va haver una dotació sota mínims, la qual 
cosa en cap cas significa que el parc estigues sota mí-
nims durant 15 dies ni que no es pogués donar respos-
ta a les emergències que eventualment es poguessin 
produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
Reus van atendre en 2013, en primera sortida, per a les 
tipologies demanades, va ser el següent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 131
Incendis en la via pública 134
Incendis de vegetació 215
Salvament i rescat de persones en perill 144
Salvament d’animals i béns 53
Assistència sanitària immediata  
en el lloc del sinistre 2
Accidents de trànsit 251
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Tipus Nombre  
d’intervencions

Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 1
Fuites de gas 28
Intervencions en patologies  
de la construcció 120
Actuacions amb relació a fenòmens  
meteorològics 31
Sinistres en infraestructures que  
afecten serveis bàsics 14

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc de Reus.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de Reus disposa de 9 vehicles i ac-
tualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers de 
Reus van realitzar un total de 20 pràctiques i de 16 si-
mulacres durant l’any 2013 per millorar la capacitat de 
resposta davant d’un sinistre i 6 activitats formatives 
i informatives per difondre la cultura de la prevenció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de Tarragona
Tram. 314-11199/10

Resposta del Govern
Reg. 61833 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11199/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Tarragona

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11199/10.

El parc de bombers de Tarragona dóna servei en pri-
mera sortida a les poblacions d’Altafulla, la Canonja, 
Constantí, el Morell, els Pallaresos, Perafort, la Pobla 
de Mafumet, Salou, la Secuita i Tarragona, les quals, 
d’acord amb les dades del padró municipal, abasten 
una població de 191.772 habitants. Es desconeix quan-
ta població està ubicada en perímetre urbà continu i 
quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de bom-
bers és de 9 bombers funcionaris. La dotació durant el 
2013 va evolucionar de 61 efectius a data 31 de desem-
bre de 2012 a 58 efectius a data 31 de desembre de 
2013. En determinades franges horàries durant 13 oca-
sions hi va haver una dotació sota mínims, la qual cosa 
en cap cas significa que el parc estigues sota mínims 
durant 13 dies ni que no es pogués donar resposta a les 
emergències que eventualment es poguessin produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
Tarragona van atendre en 2013, en primera sortida, 
per a les tipologies demanades, va ser el següent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 186
Incendis en la via pública 185
Incendis de vegetació 263
Salvament i rescat de persones en perill 244
Salvament d’animals i béns 73
Assistència sanitària immediata  
en el lloc del sinistre 4
Accidents de trànsit 275
Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 3
Fuites de gas 37
Intervencions en patologies  
de la construcció 116
Actuacions amb relació a fenòmens  
meteorològics 33
Sinistres en infraestructures que  
afecten serveis bàsics 26

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc de Tarragona.
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Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de Tarragona disposa de 10 vehi-
cles i actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers 
de Tarragona van realitzar un total de 11 pràctiques 
i de 22 simulacres durant l’any 2013 per millorar la 
capacitat de resposta davant d’un sinistre i 3 activitats 
formatives i informatives per difondre la cultura de la 
prevenció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de Valls
Tram. 314-11200/10

Resposta del Govern
Reg. 61834 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11200/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Valls

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11200/10.

El parc de bombers de Valls dóna servei en primera 
sortida a les poblacions d’Alió, els Garidells, Nulles, el 
Pla de Santa Maria, Puigpelat, Renau, Vallmoll, Valls 
i Vilabella, les quals, d’acord amb les dades del padró 
municipal, abasten una població de 31.754 habitants. 
Es desconeix quanta població està ubicada en períme-
tre urbà continu i quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de bom-
bers és de 4 bombers funcionaris. La dotació durant el 

2013 va evolucionar de 26 efectius a data 31 de de-
sembre de 2012 a 27 efectius a data 31 de desembre de 
2013. En determinades franges horàries durant 5 oca-
sions hi va haver una dotació sota mínims, la qual cosa 
en cap cas significa que el parc estigues sota mínims 
durant 5 dies ni que no es pogués donar resposta a les 
emergències que eventualment es poguessin produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
Valls van atendre en 2013, en primera sortida, per a les 
tipologies demanades, va ser el següent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 38
Incendis en la via pública 28
Incendis de vegetació 129
Salvament i rescat de persones en perill 41
Salvament d’animals i béns 17
Assistència sanitària immediata  
en el lloc del sinistre 1
Accidents de trànsit 94
Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 0
Fuites de gas 5
Intervencions en patologies  
de la construcció 24
Actuacions amb relació a fenòmens  
meteorològics 8
Sinistres en infraestructures que afecten 
serveis bàsics 8

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc de Valls.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de Valls disposa de 5 vehicles i ac-
tualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers de 
Valls van realitzar un total de 6 pràctiques i d’11 si-
mulacres durant l’any 2013 per millorar la capacitat de 



15 d’abril de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 302

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 84

resposta davant d’un sinistre i 4 activitats formatives 
i informatives per difondre la cultura de la prevenció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers del Vendrell
Tram. 314-11201/10

Resposta del Govern
Reg. 61859 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11201/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers del Vendrell

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-11201/10 i 314-11203/10

El parc de bombers del Vendrell dóna servei en pri-
mera sortida a les poblacions d’Albinyana, l’Arboç, 
Bellvei, Calafell, Cunit, Roda de Barà, Santa Oliva i 
el Vendrell, les quals, d’acord amb les dades del padró 
municipal, abasten una població de 93.431 habitants. 
Es desconeix quanta població està ubicada en períme-
tre urbà continu i quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de 
bombers és de 5 bombers funcionaris. La dotació du-
rant el 2013 va evolucionar de 34 efectius a data 31 de 
desembre de 2012 a 36 efectius a data 31 de desembre 
de 2013. En una ocasió hi va haver una dotació sota 
mínims, la qual cosa en cap cas significa que no es 
pogués donar resposta a les emergències que eventual-
ment es poguessin produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc del 
Vendrell van atendre en 2013, en primera sortida, per 
a les tipologies demanades, va ser el següent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 124
Incendis en la via pública 162
Incendis de vegetació 179
Salvament i rescat de persones en perill 90

Salvament d’animals i béns 42
Assistència sanitària immediata  
en el lloc del sinistre 3
Accidents de trànsit 197
Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 3
Fuites de gas 19
Intervencions en patologies  
de la construcció 54
Actuacions amb relació a fenòmens  
meteorològics 35
Sinistres en infraestructures que afecten 
serveis bàsics 12

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc del Vendrell.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers del Vendrell disposa de 6 vehicles 
i actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers 
del Vendrell van realitzar un total de 8 pràctiques i 
de 7 simulacres durant l’any 2013 per millorar la ca-
pacitat de resposta davant d’un sinistre i 3 activitats 
formatives i informatives per difondre la cultura de la 
prevenció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers del Vendrell
Tram. 314-11203/10

Resposta del Govern
Reg. 61859 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11201/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers d’Amposta
Tram. 314-11204/10

Resposta del Govern
Reg. 61860 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11204/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers d’Amposta

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11204/10.

El parc de bombers d’Amposta dóna servei en prime-
ra sortida a les poblacions de l’Aldea, Amposta, Ca-
marles, Deltebre, Freginals, Masdenverge, Sant Car-
les de la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja i Santa Bàrbara, 
les quals, d’acord amb les dades del padró municipal, 
abasten una població de 66.003 habitants. Es desco-
neix quanta població està ubicada en perímetre urbà 
continu i quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de bom-
bers és de 4 bombers funcionaris. Pel que fa a l’evolu-
ció d’efectius durant el 2013, la dotació a data 31 de 
desembre de 2012 era de 26 efectius; a data 31 de de-
sembre de 2013 era la mateixa. En determinades fran-
ges horàries durant 8 ocasions hi va haver una dotació 
sota mínims, la qual cosa en cap cas significa que el 
parc estigues sota mínims durant 8 dies ni que no es 
pogués donar resposta a les emergències que eventual-
ment es poguessin produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc 
d’Amposta van atendre en 2013, en primera sortida, 
per a les tipologies demanades, va ser el següent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 53
Incendis en la via pública 48
Incendis de vegetació 112
Salvament i rescat de persones en perill 38
Salvament d’animals i béns 11
Assistència sanitària immediata  
en el lloc del sinistre 0
Accidents de trànsit 96
Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 1
Fuites de gas 5
Intervencions en patologies  
de la construcció 28
Actuacions amb relació a fenòmens  
meteorològics 10
Sinistres en infraestructures que afecten 
serveis bàsics 4

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc d’Amposta.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers d’Amposta disposa de 5 vehicles i 
actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers 
d’Amposta van realitzar un total de 38 pràctiques i 
de 3 simulacres durant l’any 2013 per millorar la ca-
pacitat de resposta davant d’un sinistre i 15 activitats 
formatives i informatives per difondre la cultura de la 
prevenció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Fascicle tercer
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de l’Ametlla de Mar
Tram. 314-11205/10

Resposta del Govern
Reg. 61861 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11205/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de l’Ametlla de Mar

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11205/10.

El parc de bombers de l’Ametlla de Mar dóna servei 
en primera sortida a les poblacions de l’Ametlla de 
Mar i de l’Ampolla, les quals, d’acord amb les dades 
del padró municipal, abasten una població d’11.340 
habitants. Es desconeix quanta població està ubicada 
en perímetre urbà continu i quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de bom-
bers és de 3 bombers funcionaris. Pel que fa a l’evolu-
ció d’efectius durant el 2013, la dotació a data 31 de 
desembre de 2012 era de 21 efectius; a data 31 de de-
sembre de 2013 era la mateixa. No hi va haver cap dia 
en què no hi hagués la dotació de bombers mínima.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
l’Ametlla de Mar van atendre en 2013, en primera sor-
tida, per a les tipologies demanades, va ser el següent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 13
Incendis en la via pública 22
Incendis de vegetació 50
Salvament i rescat de persones en perill 14
Salvament d’animals i béns 6
Assistència sanitària immediata  
en el lloc del sinistre 1
Accidents de trànsit 44
Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 2
Fuites de gas 1
Intervencions en patologies  
de la construcció 10
Actuacions amb relació a fenòmens  
meteorològics 4
Sinistres en infraestructures que afecten 
serveis bàsics 3

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incendis 
de vegetació, el total de superfície afectada per incen-
dis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 1.060,69 
ha. (dades provisionals). No es pot especificar el nom-
bre que correspon a les actuacions en què van interve-
nir els bombers del parc de l’Ametlla de Mar.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de l’Ametlla de Mar disposa de 3 
vehicles i actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers de 
l’Ametlla de Mar van realitzar un total de 2 pràctiques 
durant l’any 2013 per millorar la capacitat de resposta 
davant d’un sinistre i 1 activitat formativa i informati-
va per difondre la cultura de la prevenció.

Barcelona, 28 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers d’Ascó
Tram. 314-11206/10

Resposta del Govern
Reg. 61862 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11206/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers d’Ascó

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11206/10.

El parc de bombers d’Ascó dóna servei en primera sor-
tida a les poblacions d’Ascó, la Fatarella, la Torre de 
l’Espanyol i Vinebre, les quals, d’acord amb les dades 
del padró municipal, abasten una població de 3.870 
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habitants. Es desconeix quanta població està ubicada 
en perímetre urbà continu i quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de bom-
bers és de 3 bombers funcionaris. Pel que fa a l’evolu-
ció d’efectius durant el 2013, la dotació a data 31 de 
desembre de 2012 era de 20 efectius; a data 31 de de-
sembre de 2013 era la mateixa. No hi va haver cap dia 
en què no hi hagués la dotació de bombers mínima.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc d’As-
có van atendre en 2013, en primera sortida, per a les 
tipologies demanades, va ser el següent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 3
Incendis en la via pública 1
Incendis de vegetació 31
Salvament i rescat de persones en perill 7
Salvament d’animals i béns 2
Assistència sanitària immediata  
en el lloc del sinistre 0
Accidents de trànsit 23
Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 1
Fuites de gas 0
Intervencions en patologies  
de la construcció 1
Actuacions amb relació a fenòmens 
meteorològics 2
Sinistres en infraestructures que  
afecten serveis bàsics 0

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc d’Ascó.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers d’Ascó disposa de 4 vehicles i ac-
tualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers 
d’Ascó van realitzar un total de 5 pràctiques i de 6 si-
mulacres durant l’any 2013 per millorar la capacitat de 
resposta davant d’un sinistre i 3 activitats formatives 
i informatives per difondre la cultura de la prevenció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de Gandesa
Tram. 314-11207/10

Resposta del Govern
Reg. 61863 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11207/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Gandesa

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11207/10.

El parc de bombers de Gandesa dóna servei en pri-
mera sortida a les poblacions de Bot, Corbera d’Ebre, 
Gandesa, el Pinell de Brai i Vilalba dels Arcs, les 
quals, d’acord amb les dades del padró municipal, 
abasten una població de 6.734 habitants. Es desconeix 
quanta població està ubicada en perímetre urbà conti-
nu i quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de 
bombers és de 3 bombers funcionaris. La dotació du-
rant el 2013 va evolucionar de 19 efectius a data 31 de 
desembre de 2012 a 18 efectius a data 31 de desembre 
de 2013. No hi va haver cap dia en què no hi hagués la 
dotació de bombers mínima.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
Gandesa van atendre en 2013, en primera sortida, per 
a les tipologies demanades, va ser el següent: 
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Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 12
Incendis en la via pública 5
Incendis de vegetació 67
Salvament i rescat de persones en perill 9
Salvament d’animals i béns 3
Assistència sanitària immediata  
en el lloc del sinistre 1
Accidents de trànsit 16
Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 0
Fuites de gas 0
Intervencions en patologies  
de la construcció 2
Actuacions amb relació a fenòmens  
meteorològics 0
Sinistres en infraestructures que afecten 
serveis bàsics 2

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc de Gandesa.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de Gandesa disposa de 4 vehicles i 
actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers de 
Gandesa van realitzar un total de 9 pràctiques i de 3 si-
mulacres durant l’any 2013 per millorar la capacitat de 
resposta davant d’un sinistre i cap activitat formativa i 
informativa per difondre la cultura de la prevenció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de Móra d’Ebre
Tram. 314-11208/10

Resposta del Govern
Reg. 61864 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11208/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Móra d’Ebre

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11208/10.

El parc de bombers de Móra d’Ebre dóna servei en 
primera sortida a les poblacions de Benissanet, Gar-
cia, Ginestar, Miravet, Móra d’Ebre i Móra la Nova, 
les quals, d’acord amb les dades del padró municipal, 
abasten una població de 12.413 habitants. Es desco-
neix quanta població està ubicada en perímetre urbà 
continu i quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de bom-
bers és de 4 bombers funcionaris. Pel que fa a l’evolu-
ció d’efectius durant el 2013, la dotació a data 31 de 
desembre de 2012 era de 25 efectius; a data 31 de de-
sembre de 2013 era la mateixa. En determinades fran-
ges horàries durant 4 ocasions hi va haver una dotació 
sota mínims, la qual cosa en cap cas significa que el 
parc estigues sota mínims durant 4 dies ni que no es 
pogués donar resposta a les emergències que eventual-
ment es poguessin produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
Móra d’Ebre van atendre en 2013, en primera sortida, 
per a les tipologies demanades, va ser el següent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 16
Incendis en la via pública 6
Incendis de vegetació 37
Salvament i rescat de persones en perill 22
Salvament d’animals i béns 5
Assistència sanitària immediata  
en el lloc del sinistre 0
Accidents de trànsit 35
Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 1
Fuites de gas 1
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Tipus Nombre  
d’intervencions

Intervencions en patologies  
de la construcció 14
Actuacions amb relació a fenòmens  
meteorològics 7
Sinistres en infraestructures que afecten 
serveis bàsics 1

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc de Móra d’Ebre.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers de Móra d’Ebre disposa de 6 vehi-
cles i actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers de 
Móra d’Ebre van realitzar un total de 3 pràctiques i 
de 5 simulacres durant l’any 2013 per millorar la ca-
pacitat de resposta davant d’un sinistre i 4 activitats 
formatives i informatives per difondre la cultura de la 
prevenció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers de Tortosa
Tram. 314-11209/10

Resposta del Govern
Reg. 61865 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11209/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers de Tortosa

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11209/10.

El parc de bombers de Tortosa dóna servei en primera 
sortida a les poblacions d’Aldover, Alfara de Carles, 
Mas de Barberans, Paüls, Roquetes, Tortosa i Xerta, 
les quals, d’acord amb les dades del padró municipal, 
abasten una població de 46.147 habitants. Es desco-
neix quanta població està ubicada en perímetre urbà 
continu i quanta en urbanitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de bom-
bers és de 5 bombers funcionaris. La dotació durant el 
2013 va evolucionar de 34 efectius a data 31 de de-
sembre de 2012 a 33 efectius a data 31 de desembre de 
2013. En determinades franges horàries durant 13 oca-
sions hi va haver una dotació sota mínims, la qual cosa 
en cap cas significa que el parc estigues sota mínims 
durant 13 dies ni que no es pogués donar resposta a les 
emergències que eventualment es poguessin produir.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc de 
Tortosa van atendre en 2013, en primera sortida, per a 
les tipologies demanades, va ser el següent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 28
Incendis en la via pública 40
Incendis de vegetació 96
Salvament i rescat de persones en perill 68
Salvament d’animals i béns 21
Assistència sanitària immediata  
en el lloc del sinistre 0
Accidents de trànsit 79
Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 0
Fuites de gas 8
Intervencions en patologies  
de la construcció 51
Actuacions amb relació a fenòmens  
meteorològics 16
Sinistres en infraestructures que afecten 
serveis bàsics 9

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc de Tortosa.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.
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El parc de bombers de Tortosa disposa de 7 vehicles i 
actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers de 
Tortosa van realitzar un total de 24 pràctiques i de 4 
simulacres durant l’any 2013 per millorar la capacitat 
de resposta davant d’un sinistre i 8 activitats formatives 
i informatives per difondre la cultura de la prevenció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc de Bombers d’Ulldecona
Tram. 314-11210/10

Resposta del Govern
Reg. 61866 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11210/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Parc de Bombers d’Ulldecona

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: David Companyon i Costa

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
la pregunta parlamentària 314-11210/10.

El parc de bombers d’Ulldecona dóna servei en prime-
ra sortida a les poblacions d’Alcanar, la Galera, Go-
dall, la Sénia i Ulldecona, les quals, d’acord amb les 
dades del padró municipal, abasten una població de 
25.137 habitants. Es desconeix quanta població està 
ubicada en perímetre urbà continu i quanta en urba-
nitzacions.

El torn mínim diari establert per a aquest parc de bom-
bers és de 3 bombers funcionaris. Pel que fa a l’evolu-
ció d’efectius durant el 2013, la dotació a data 31 de 
desembre de 2012 era de 19 efectius; a data 31 de de-
sembre de 2013 era la mateixa. No hi va haver cap dia 
en què no hi hagués la dotació de bombers mínima.

Quant al nombre d’intervencions en perímetre urbà o 
urbanitzacions realitzades l’any 2013, no es disposa 
d’aquestes dades a nivell de parc.

El nombre d’actuacions que els bombers del parc 
d’Ulldecona van atendre en 2013, en primera sortida, 
per a les tipologies demanades, va ser el següent: 

Tipus Nombre  
d’intervencions

Incendis en edificacions 24
Incendis en la via pública 22
Incendis de vegetació 74
Salvament i rescat de persones en perill 7
Salvament d’animals i béns 4
Assistència sanitària immediata  
en el lloc del sinistre 1
Accidents de trànsit 43
Accidents o incendis ferroviaris,  
de vaixells i d’aeronaus 0
Fuites de gas 1
Intervencions en patologies  
de la construcció 6
Actuacions amb relació a fenòmens  
meteorològics 6
Sinistres en infraestructures que afecten 
serveis bàsics 2

Pel que fa al nombre d’hectàrees cremades en incen-
dis de vegetació, el total de superfície afectada per 
incendis forestals a Catalunya durant el 2013 va ser 
1.060,69 ha. (dades provisionals). No es pot especifi-
car el nombre que correspon a les actuacions en què 
van intervenir els bombers del parc d’Ulldecona.

Aquest parc de bombers no va rebre cap queixa l’any 
2013 en relació als serveis atesos.

El parc de bombers d’Ulldecona disposa de 3 vehicles 
i actualment no n’hi ha cap fora d’ús.

En relació amb la formació, el Programa d’activitats 
formatives 2013 de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya incloïa una oferta formativa de 3.898 hores 
en l’apartat de formació contínua per a bombers, dis-
tribuïdes en 79 activitats formatives diferents. Final-
ment se’n van realitzar un total de 4.230 hores per do-
nar resposta a peticions no previstes inicialment. No 
es pot aportar una valoració d’hores de formació per a 
aquest parc, ja que la informació de què es disposa no 
està detallada a nivell de parcs.

Finalment, els bombers adscrits al parc de bombers 
d’Ulldecona van realitzar un total de 12 pràctiques i d’1 
simulacre durant l’any 2013 per millorar la capacitat de 
resposta davant d’un sinistre i 2 activitats formatives i 
informatives per difondre la cultura de la prevenció.

Barcelona, 31 de març de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els talls de subministrament elèctric a 
Claravalls (Urgell)
Tram. 314-11212/10

Resposta del Govern
Reg. 61883 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 

resposta a la pregunta parlamentària 314-11212/10 us 
informo del següent:

Les interrupcions imprevistes del subministrament 
elèctric al nucli de Claravalls durant els anys 2011, 
2012 i 2013 han estat les següents:

Interrupcions Imprevistes any 2011. Clients afectats: 138

Data inici Duració 
interrupció 
Claravalls

Descripció de l’avaria Causa de l’avaria

24/02/2011 0:03:13 Disparament proteccions AT del TR1 de Mollerussa Desconeguda
04/07/2011 0:03:17 Localitzats aïllants trencats en seccionador S16091 Llamp
29/08/2011 1:15:17 Localitzades dues cigonyes electrocutades en el seccionador 

S22802
Ocells

28/12/2011 1:40:58 Localitzats conductors trencats Desconeguda
21/06/2011 2:34:04 Avaria del seccionador S17533 durant la realització de  

descàrrec programat
Desconnexió manual o maniobres

17/02/2011 1:49:36 Accés al CT WL495 forçat, efectuada maniobra a la cel·la 
de línia, s’afecta a 29 Cd’s de línia. Efectuada denúncia a 
Mossos d’Esquadra

Intent robatori a instal·lacions

7:26:25

Interrupcions imprevistes any 2012. Clients afectats: 137

Data inici Duració 
interrupció 
Claravalls

Descripció de l’avaria Causa de l’avaria

05/08/2012 2:40:18 Disparament de línia normalitzat amb maniobres sense  
localitzar avaria

Desconeguda

2:40:18

Interrupcions imprevistes any 2013. Clients afectats: 135

Data inici Duració 
interrupció 
Claravalls

Descripció de l’averia Causa de l’avaria

12/06/2013 0:50:39 Conductor trencat Fallada en empalmament pre-
format

18/06/2013 1:20:29 Conductor trencat Llamp
07/08/2013 1:13:25 Disparament de línia normalitzat amb maniobres sense loca-

litzar avaria
Desconeguda

11/08/2013 3:45:44 Localitzades dues cigonyes electrocutades en el seccionador 
S16971

Ocells

14/06/2013 0:43:39 Conductor trencat Desconeguda
10/07/2013 1:56:14 Errada de fase per pont fluix obert Desconeguda
08/03/2013 0:26:05 Branca de niu a la PT 61786 propietat de client Tercers

10:16:15
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Una part de les interrupcions imprevistes són per cau-
ses alienes a l’empresa distribuïdora com per exemple 
llamps, ocells, intent de robatori d’instal·lacions, afec-
tacions per tercers, etc..

Una altra part són atribuïbles a l’empresa distribuïdora, 
com per exemple maniobres, fallada d’empal mament 
preformats, afluixament de ponts connec tors, etc.

En aquest sentit, la Direcció General d’Energia, Mi-
nes i Seguretat Industrial del Departament d’Empre-
sa i Ocupació en aplicació del que estableix el Decret 
328/2001 de 4 de desembre, pel qual s’estableix el pro-
cediment aplicable per efectuar els reconeixements 
periòdics de les instal·lacions de producció, transfor-
mació, transport i distribució d’energia elèctrica, obli-
ga a les empreses distribuïdores a demanar, un cop 
cada tres anys, una inspecció de les seves línies a or-
ganismes de control autoritzats.

La línia que alimenta el nucli de Claravalls va ser 
inspeccionada l’any 2010, corregint-se els defectes  
trobats l’any 2011. La darrera inspecció es va realitzar 
l’any 2013 i els defectes trobats es corregiran du- 
rant l’any 2014.

A més, a instàncies de la Direcció General d’Energia, 
Mines i Seguretat Industrial, l’empresa distribuïdora 
ha previst per a aquest any la finalització de les obres 
de construcció de l’alimentació a 110 kV des de la SE 
Mollerussa a la nova subestació Tàrrega i la construc-
ció de dues noves línies de Mitja Tensió des d’aquesta 
subestació. Aquestes línies enllaçaran amb les línies 
existents permeten una nova configuració de les lí- 
nies d’aquest sector. Aquests canvis de topologia a les 
línies milloraran la qualitat de subministrament elèc-
tric al nucli de Claravalls.

Barcelona, 31 de març de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reunió del president de la Generali-
tat amb el president de la Llombardia
Tram. 314-11223/10

Resposta del Govern

Reg. 62036 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11223/10, 
sobre la reunió del president de la Generalitat amb el 
president de la Llombardia, us trameto, en document 

annex, la informació facilitada per l’Oficina del Presi-
dent i Coordinació Interdepartamental.

Barcelona, 3 d’abril de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

El dia 17 de gener de 2014, el President de la Genera-
litat va rebre en visita privada el Sr. Roberto Maroni, 
president de la Regione Lombardia i president de l’As-
sociació europea Quatre Motors, de la qual el Govern 
de la Generalitat en va ser impulsor. Aquesta trobada 
es va produir a petició del president llombard, que vi-
sitava la capital catalana convidat per la Cambra de 
Comerç Italiana a Barcelona, i també hi va participar 
el cònsol general d’Itàlia a Barcelona, Stefano Nicolet-
ti. Els dos presidents van comentar qüestions sobre les 
prioritats de la presidència llombarda de la xarxa dels 
Quatre Motors per Europa, integrada per Catalunya, 
Rhone-Alpes, Baden-Württemberg i Llombardia; so-
bre una iniciativa llombarda en matèria de seguretat 
alimentària; i sobre l’Expo universal a Milà prevista 
per al 2015.

Tal com és habitual, el mateix dia es va emetre un co-
municat amb motiu de la reunió, accessible a: 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/nota-
premsavw/detall.do?id=242077

Joan Vidal de Ciurana
Director

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la gestió del telèfon 012
Tram. 314-11274/10

Resposta del Govern
Reg. 62037 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a la pregunta parlamentària 314-11274/10, so-
bre la gestió del telèfon 012, us trameto, en document 
annex, la informació facilitada per la Secretaria de 
Comunicació del Govern.

Barcelona, 3 d’abril de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=242077
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=242077
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Annex

L’empresa que gestiona actualment el Servei d’atenció 
telefónica 012 de la Generalitat de Catalunya és Atento

El contracte, que es va formalitzar el 28 de desembre 
de 2012, finalitza el 31 de desembre de 2014 i té una 
prorroga per un període màxim equivalent al del con-
tracte inicial (màxima de 2 anys)

Els costos d’aquest Servei durant l’any 2012 i 2013, 
han estat els següents: 

– Any 2012: 4.398.060,69 €
– Any 2013: 3.290.730,00 €

Pel que fa als ingressos, us informem que el servei 
d’atenció telefònica 012 no en genera, atès que s’orga-
nitza d’acord amb un model de cofinançament entre la 
Generalitat, que assumeix de mitjana un 85% del cost 
total de la trucada (en trucades de durada inferior a 4 
minuts), i el ciutadà, que assumeix prop del 15% res-
tant.

Josep Martí i Blanch
Secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb l’Ajuntament de Cerda-
nyola del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-11379/10

Resposta del Govern
Reg. 61680 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11379/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el deute amb l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 
(Vallès Occidental)

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Eva García i Rodríguez

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que aquesta 
pregunta es respon conjuntament amb les preguntes 
parlamentàries 314-11380/10 a 314-11388/10, ambdues 
incloses, amb la informació següent:

L’impacte de la crisi financera, juntament amb l’infra-
finançament al qual està sotmesa la Generalitat de Ca-
talunya i les conseqüències del fet que el gran gruix 
dels nostres impostos siguin recaptats pel Govern cen-
tral, han impedit que la Generalitat pogués accedir als 
mercats financers, i s’ha vist obligada a recórrer als 
mecanismes extraordinaris de liquiditat que ha posat 
en funcionament el Govern central. Cal recordar que 

aquests mecanismes de liquiditat són préstecs que el 
Govern de la Generalitat ha de retornar amb el paga-
ment dels interessos corresponents.

Les decisions de la Generalitat de Catalunya en ma-
tèria financera estan subjectes als condicionants de 
finançament imposats per l’adhesió d’aquesta Admi-
nistració als mecanismes extraordinaris de suport a la 
liquiditat de les Comunitats autònomes, els quals de-
terminen expressament les finalitats a què ha de ser 
aplicada la liquiditat atorgada.

El Govern català va aconseguir a finals del 2013 que 
l’Executiu central reconegués el dret a disposar de 
l’ampliació del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) 
d’acord amb el pas de l’objectiu de dèficit del 0,7% a 
l’1,58%. Així, quan es faci efectiva la totalitat de l’im-
port pendent del FLA, segons s’ha compromès el Mi-
nisteri, la Generalitat podrà ordenar amb normalitat el 
seus compromisos de pagament, recuperant progressi-
vament els retards històrics.

Alhora, el marge d’actuació tresorera de la Generalitat 
de Catalunya està limitat de manera fonamental, entre 
d’altres, per les exigències establertes en la Llei orgà-
nica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, la qual atorga prioritat absolu-
ta al pagament dels interessos del deute públic, i impo-
sa l’assumpció d’objectius d’estabilitat pressupostària i 
de deute públic, així com el compliment dels períodes 
mitjans de pagament als proveïdors. En aquest sentit, 
es pot citar igualment la Llei orgànica 9/2013, de 20 
de desembre, de control del deute comercial en el sec-
tor públic, que estableix els mecanismes per garantir 
el pagament als proveïdors.

La imposició de les esmentades exigències des del Go-
vern central té, doncs, incidència absoluta sobre la si-
tuació actual d’insuficiència de recursos tresorers de la 
Generalitat, que ha resultat en el retard en el pagament 
de determinades obligacions.

En document annex es detallen els deutes aproximats a 
data 31.01.2014 amb els ajuntaments que es demanen.

Barcelona, 27 de març de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb l’Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)
Tram. 314-11380/10

Resposta del Govern
Reg. 61680 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11379/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb l’Ajuntament de Castellar 
del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-11381/10

Resposta del Govern
Reg. 61680 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11379/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb l’Ajuntament de Barberà 
del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-11382/10

Resposta del Govern
Reg. 61680 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11379/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb l’Ajuntament de Badia 
del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-11383/10

Resposta del Govern
Reg. 61680 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11379/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb l’Ajuntament de Vacaris-
ses (Vallès Occidental)
Tram. 314-11384/10

Resposta del Govern
Reg. 61680 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11379/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb l’Ajuntament de Terrassa 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-11385/10

Resposta del Govern
Reg. 61680 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11379/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb l’Ajuntament de Sabadell 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-11386/10

Resposta del Govern
Reg. 61680 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11379/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb l’Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 314-11387/10

Resposta del Govern
Reg. 61680 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11379/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb l’Ajuntament de Montca-
da i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 314-11388/10

Resposta del Govern
Reg. 61680 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11379/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute de la Generalitat amb els ens 
locals corresponent al 2012 i als exercicis 
anteriors
Tram. 314-11464/10

Resposta del Govern
Reg. 61681 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11464/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el deute de la Generalitat amb els ens locals correspo-
nent al 2012 i als exercicis anteriors

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Pere Calbó i Roca

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que 
aquesta pregunta es respon conjuntament amb les pre-
guntes parlamentàries 314-11465/10, 314-11466/10 i 
314-11467/10, amb la informació següent:

L’impacte de la crisi financera, juntament amb l’infra-
finançament al qual està sotmesa la Generalitat de Ca-
talunya i les conseqüències del fet que el gran gruix 
dels nostres impostos siguin recaptats pel Govern cen-
tral, han impedit que la Generalitat pogués accedir als 
mercats financers, i s’ha vist obligada a recórrer als 
mecanismes extraordinaris de liquiditat que ha posat 
en funcionament el Govern central. Cal recordar que 
aquests mecanismes de liquiditat són préstecs que el 
Govern de la Generalitat ha de retornar amb el paga-
ment dels interessos corresponents.

Les decisions de la Generalitat de Catalunya en ma-
tèria financera estan subjectes als condicionants de 
finançament imposats per l’adhesió d’aquesta Admi-
nistració als mecanismes extraordinaris de suport a la 
liquiditat de les Comunitats autònomes, els quals de-
terminen expressament les finalitats a què ha de ser 
aplicada la liquiditat atorgada.

El Govern català va aconseguir a finals del 2013 que 
l’Executiu central reconegués el dret a disposar de 
l’ampliació del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) 
d’acord amb el pas de l’objectiu de dèficit del 0,7% a 
l’1,58%. Així, quan es faci efectiva la totalitat de l’im-
port pendent del FLA, segons s’ha compromès el Mi-
nisteri, la Generalitat podrà ordenar amb normalitat el 
seus compromisos de pagament, recuperant progressi-
vament els retards històrics.

Alhora, el marge d’actuació tresorera de la Generalitat 
de Catalunya està limitat de manera fonamental, entre 
d’altres, per les exigències establertes en la Llei orgà-
nica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, la qual atorga prioritat absolu-
ta al pagament dels interessos del deute públic, i impo-
sa l’assumpció d’objectius d’estabilitat pressupostària i 
de deute públic, així com el compliment dels períodes 
mitjans de pagament als proveïdors. En aquest sentit, 
es pot citar igualment la Llei orgànica 9/2013, de 20 
de desembre, de control del deute comercial en el sec-
tor públic, que estableix els mecanismes per garantir 
el pagament als proveïdors.

La imposició de les esmentades exigències des del Go-
vern central té, doncs, incidència absoluta sobre la si-
tuació actual d’insuficiència de recursos tresorers de la 
Generalitat, que ha resultat en el retard en el pagament 
de determinades obligacions.

Durant el darrer trimestre de l’any passat, i en la me-
sura que el FLA va permetre liquiditat, es van reacti-
var els pagaments als ajuntaments. En aquest període 
es van abonar un total de 242,7 milions a ajuntaments, 
76 milions a consells comarcals i 3,6 milions a dipu-
tacions. Durant els dos primers mesos d’aquest any 
s’ha continuat abonant deutes a les corporacions lo-
cals, sempre al ritme que permeten les disponibilitats 
de recursos del FLA, una part dels quals són específi-
cament per a l’Administració local. S’ha pagat un total 
de 62,3 milions a ajuntaments, 43,3 milions a consells 
comarcals i 1,5 milions a diputacions.

En aquests moments, l’import que s’ha abonat a les di-
putacions pel deute pendent del conveni signat entre 
la Generalitat de Catalunya i les diputacions de Bar-
celona, Lleida, Tarragona i Girona per al desenvolu-
pament del Pla Extraordinari d’Assistència Financera 
Local correspon, aproximadament, al 61% del total 
del deute.

Barcelona, 27 de març de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute de la Generalitat amb els ens 
locals corresponent al 2013
Tram. 314-11465/10

Resposta del Govern
Reg. 61681 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11464/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pendent de retornar en virtut 
del Conveni per al desenvolupament del pla 
extraordinari d’assistència financera local
Tram. 314-11466/10

Resposta del Govern
Reg. 61681 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11464/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pendent de pagar a les di-
putacions provincials en virtut de l’apartat 
6.2.b del Conveni per al desenvolupament 
del pla extraordinari d’assistència financera 
local
Tram. 314-11467/10

Resposta del Govern
Reg. 61681 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11464/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de pisos de protecció ofici-
al de la Generalitat buits a l’Anoia
Tram. 314-11959/10

Resposta del Govern
Reg. 62034 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 

resposta a la pregunta parlamentària 314-11959/10 us 
informo del següent:

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya gestiona els ha-
bitatges de titularitat de la Generalitat.

Al municipi d’Igualada, hi ha un total de 109 habitat-
ges, dels quals 105 són en règim de lloguer i 4 en rè-
gim de lloguer amb opció de compra. A la comarca de 
l’Anoia, hi ha un total de 192 habitatges, dels quals 15 
són en règim de lloguer amb opció de compra i 177 en 
règim de lloguer.

El nombre de pisos buits a 17 de març de 2014 a la ciu-
tat d’Igualada era de 13 habitatges, tots en procés d’ad-
judicació. A la comarca de l’Anoia, en aquesta mateixa 
data, el nombre d’habitatges buits era de 26 habitatges, 
dels quals 23 es trobaven en procés d’adjudicació, 2 
adjudicats i un reservat.

Els motius pels quals aquests habitatges es trobaven 
buits són els propis de la rotació del parc de lloguer.

Al municipi de Piera hi ha 3 habitatges cedits a l’Ajun-
tament per necessitat social.

Barcelona, 2 d’abril de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les plagues d’insectes que afecten la 
presó Model, de Barcelona
Tram. 314-12148/10

Resposta del Govern
Reg. 61557 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, per tal de donar res-
posta a la pregunta parlamentària 314-12148/10 us tra-
meto, en un document adjunt, l’informe elaborat per la 
Direcció General de Serveis Penitenciaris.

Barcelona, 28 de març de 2014

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

2.25. PREGUNTES AL GOVERN

2.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la interlocutòria que anul·la 
la concessió del tercer grau penitenciari a 
dos ex-alts càrrecs de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat que estaven condemnats
Tram. 311-00802/10

Retirada

Retirada: Salvador Milà i Solsona, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa.
Sessió núm. 21 de la Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans, tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 395.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la concessió del tercer grau 
penitenciari a dos ex-alts càrrecs de Ferro-
carrils de la Generalitat
Tram. 311-00803/10

Retirada

Retirada: Salvador Milà i Solsona, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa.
Sessió núm. 21 de la Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans, tinguda el 03.04.2014, DSPC-C 395.

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el model per a sortir de la crisi 
i sobre les previsions de creixement econò-
mic i creació d’ocupació
Tram. 310-00264/10

Anunci
Isabel vallet Sànchez, del Grup Mixt

Reg. 62197 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.04.2014

A la Mesa del Parlament

Isabel Vallet Sànchez, diputada del Grup Mixt, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 142 del Regla-
ment del Parlament, presenta al Govern la pregunta se-
güent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

Sobre el model de sortida de la crisi, en relació a BCN 
World o Amazon, i les previsions de creixement eco-
nòmic i creació d’ocupació.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2014

Isabel Vallet Sànchez
Diputada del Grup Mixt

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el servei d’urgències de l’Hospi-
tal de Bellvitge
Tram. 310-00265/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 62202 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.04.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Quin és el capteniment del Govern en relació amb el 
servei d’urgències de l’Hospital de Bellvitge?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el dèficit públic del 2013
Tram. 310-00266/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 62203 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.04.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb el 
dèficit públic corresponent a l’any 2013?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre l’accés del Centre de Segure-
tat de la Informació de Catalunya a bases de 
dades sense autorització legal
Tram. 310-00267/10

Anunci
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 62207 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.04.2014

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presen-
ta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre l’accés del Centre de Seguretat de l’Informació 
(Cesicat) a bases de dades sense l’autorització legal?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2014

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les retallades en les assignaci-
ons als hospitals i a l’activitat concertada
Tram. 310-00268/10

Anunci
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 62216 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.04.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és l’opinió del Govern sobre la possibilitat de 
noves retallades en les assignacions als hospitals i a 
l’activitat concertada?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2014

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la proliferació de plataformes 
privades de lloguer d’apartaments turístics, 
d’habitatges d’ús turístic i d’habitacions en 
domicilis particulars
Tram. 310-00269/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 62218 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.04.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió del Grup Parlamentari de 
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Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina és la posició del Govern sobre la proliferació 
de plataformes privades de lloguer, d’apartaments tu-
rístics, d’habitatges d’ús turístic i d’habitacions en do-
micilis particulars?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el Saló Alimentària 2014
Tram. 310-00270/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 62219 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.04.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina valoració fa el Govern del Saló Alimentària 
2014?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les accions per a situar les em-
preses culturals i creatives en primera línia 
de la innovació, la tecnologia i el món digital
Tram. 310-00271/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 62220 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.04.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines són les accions que ha previst el Govern per 
situar les empreses culturals i creatives catalanes en 
primera línia de la innovació, la tecnologia i el món 
digital?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el debat general sobre l’incre-
ment de la pobresa i les desigualtats i sobre 
l’impuls de les mesures acordades
Tram. 310-00272/10

Anunci
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 62225 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.04.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina valoració fa el Govern de la Generalitat en re-
lació al Debat general sobre l’increment de la pobresa 
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i les desigualtats i l’impuls d’algunes de les mesures 
acordades, com ara l’historial social compartit?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2014

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les actuacions i els protocols 
desenvolupats arran de les dues defuncions 
de ciutadans que havien estat detinguts per 
agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 310-00273/10

Anunci
Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 62226 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.04.2014

A la Mesa del Parlament

Gemma Calvet i Barot, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les actuacions, informacions i protocols 
que s’han desenvolupat, a partir dels greus fets de la mort 
de dues de persones en un mateix dia, en el moment de 
ser reduïdes i detingudes per Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2014

Gemma Calvet i Barot
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les raons de la carta de la vice-
presidenta del Govern als alcaldes amb re-
lació a l’organització de la consulta sobre el 
futur polític de Catalunya
Tram. 310-00274/10

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62230 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.04.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 

el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Sobre els motius de la carta que la Vicepresidenta del 
Govern ha enviat els Alcaldes dels municipis catalans, 
tot demanant col·laboració per organitzar la consulta.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les darreres dades de la desocu-
pació
Tram. 310-00275/10

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62231 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.04.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Sobre la valoració que fa el Govern de les darreres 
dades d’atur.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2014

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00155/10

Anunci

Albert Rivera Díaz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 61803 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.04.2014

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
142 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina valoració fa el Molt Honorable President de la 
Generalitat de la situació política a Catalunya?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2014

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política i social
Tram. 317-00156/10

Anunci

David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 62168 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.04.2014

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 142 del Regla-
ment del Parlament, formula la pregunta següent al 
president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del President de la Genera-
litat en relació a la situació política i social actual que 
viu el país?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2014

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00157/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 62201 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.04.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
142 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del Molt Honorable President de 
la Generalitat en relació amb la situació política actual?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00158/10

Anunci
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 62215 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.04.2014

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 142 
del Reglament del Parlament, formula la pregunta se-
güent al president de la Generalitat, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina és l’opinió del president de la Generalitat so-
bre l’actual situació política?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2014

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00159/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 62217 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.04.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 142 del Reglament del Parlament, formula la 
pregunta següent al president de la Generalitat, per tal 
que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en 
relació als darrers esdeveniments de l’actualitat polí-
tica?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00160/10

Anunci
Marta Rovira i vergés, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 62227 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.04.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 142 del Reglament del Parla-
ment, formula la pregunta següent al president de la 
Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en 
el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina valoració fa el president de la Generalitat dels 
darrers esdeveniments polítics succeïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2014

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00161/10

Anunci
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62229 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 07.04.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 142 del Reglament del 
Parlament, formula la pregunta següent al president de 
la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Què opina el Molt Honorable President de la Gene-
ralitat de l’actual situació política a Catalunya?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2014

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez
Presidenta del GP del PPC

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les raons de la carta de la 
vicepresidenta del Govern als alcaldes amb 
relació a l’organització de la consulta sobre 
el futur polític de Catalunya
Tram. 311-01275/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 61239 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 08.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– En relació a la carta que la vicepresidenta del Go-
vern i consellera de Governació i Relació Institucio-
nals, de data 26 de març de 2014, que ha adreçat als 
alcaldes i alcaldesses de Catalunya amb la finalitat 
de conèixer el seu compromís i col·laboració amb el 
Departament en l’organització de la consulta, quines 
raons justifiquen l’exigència als alcaldes i alcaldesses 
que expressin per escrit el seu compromís amb l’orga-
nització de la consulta referida?

Palau del Parlament, 27 de març de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la consideració com a me-
canisme de pressió de la carta de la vicepre-
sidenta del Govern als alcaldes amb relació 
a l’organització de la consulta sobre el futur 
polític de Catalunya
Tram. 311-01276/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 61240 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 08.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– En relació a la carta que la vicepresidenta del Go-
vern i consellera de Governació i Relació Institucio-
nals, de data 26 de març de 2014, que ha adreçat als 
alcaldes i alcaldesses de Catalunya amb la finalitat de 
conèixer el seu compromís i col·laboració amb el De-
partament en l’organització de la consulta, considera 
el Govern aquest escrit com una mecanisme de pressió 
envers els alcaldes i alcaldesses de Catalunya envers 
una consulta que no ha estat convocada i es desconeix 
amb quina habilitació legal es convocarà?

Palau del Parlament, 27 de març de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’exigència a l’Administració 
local d’un compromís de col·laboració amb 
relació a l’organització de la consulta sobre 
el futur polític de Catalunya
Tram. 311-01277/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 61241 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 08.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– En relació a la carta que la vicepresidenta del Go-
vern i Consellera de Governació i Relació Institucio-
nals, dc data 26 de març de 2014, que ha adreçat als 
alcaldes i alcaldesses de Catalunya amb la finalitat 
de conèixer el seu compromís i col·laboració amb el 
Departament en l’organització de la consulta, per què 
s’exigeix un compromís de col·laboració a l’adminis-
tració local en l’organització d’una consulta que no ha 
estat convocada i es desconeix amb quina habilitació 
legal s’ha convocat?

– El Govern que legalment pot demanar una col·la-
boració amb l’administració local envers una consulta 
que no ha estat convocada i es desconeix quan i en ba-
se a quina habilitació legal es convocarà?

Palau del Parlament, 27 de març de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la base legal de la convoca-
tòria de la consulta sobre el futur polític de 
Catalunya
Tram. 311-01278/10

Anunci

Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 61242 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 08.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– En relació a la carta que la vicepresidenta del Go-
vern i consellera de Governació i Relació Institucio-
nals, de data 26 de març de 2014, que ha adreçat als 
alcaldes i alcaldesses de Catalunya amb la finalitat de 
conèixer el seu compromís i col·laboració amb el De-
partament en l’organització de la consulta, s’ha convo-
cat legalment la referida consulta?

– En base a quina llei s’ha convocat, en el seu cas, la 
referida consulta?

Palau del Parlament, 27 de març de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la data prevista i l’habilitació 
legal per a convocar la consulta sobre el fu-
tur polític de Catalunya
Tram. 311-01279/10

Anunci

Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 61243 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 08.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– En relació a la carta que la vicepresidenta del Govern 
i consellera de Governació i Relació Institucionals, de 
data 26 de març de 2014, que ha adreçat als alcaldes i 
alcaldesses de Catalunya amb la finalitat de conèixer 
el seu compromís i col·laboració amb el Departament 
en l’organització de la consulta, quan té previst el Go-
vern convocar l’esmentada consulta i en base a quina 
habilitació legal?

Palau del Parlament, 27 de març de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el compromís que s’exigeix 
als alcaldes amb relació a l’organització de 
la consulta sobre el futur polític de Catalunya
Tram. 311-01280/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 61244 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 08.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– En relació a la carta que la vicepresidenta del Go-
vern i consellera de Governació i Relació Institucio-
nals, de data 26 de març de 2014, que ha adreçat als 
alcaldes i alcaldesses de Catalunya amb la finalitat de 
conèixer el seu compromís i col·laboració amb el De-
partament en l’organització de la consulta, quin és el 
compromís que exigeix al Govern als alcaldes i alcal-
desses de Catalunya envers l’organització de la referi-
da consulta?

Palau del Parlament, 27 de març de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’expedient sancionador in-
coat per l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades al Centre de Seguretat de la Informa-
ció de Catalunya
Tram. 311-01289/10

Anunci

Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 61958 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 09.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– L’Agencia Catalana de Protecció de Dades ha incoat 
un expedient sancionador al CESICAT pel tractament 
de les dades del periodista Sr. Jordi Borràs?

– En quin estat es troba l’expedient?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els expedients sancionadors 
incoats per l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades al Centre de Seguretat de la Infor-
mació de Catalunya
Tram. 311-01290/10

Anunci

Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 61959 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 09.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quants expedients ha incoat l’Agencia Catalana de 
Protecció de Dades al CESICAT en 2011, 2012, 2013 
i 2014?

– Per quines infraccions?

– Com s’han resolt aquests expedients sancionadors?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el coneixement que té del 
web Nova Terra Lliure
Tram. 311-01291/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 61960 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 08.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin coneixement té el Departament d’Interior en-
vers el web que sota el nom «Nova Terra Lliure» es 
fa apologia de la violència, es crida a la lluita armada 
i s’amenaça directament a diversos polítics catalans?

– Des de quan en té coneixement?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions amb relació 
al web Nova Terra Lliure

Tram. 311-01292/10

Anunci

Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 61961 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 08.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines actuacions ha dut a terme el Departament 
d’Interior envers el web que sota el nom «Nova Terra 
Lliure» es fa apologia de la violència, es crida a la llui-
ta armada i s’amenaça directament a diversos polítics 
catalans?

– Quines té previst fer?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca

Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les bases de dades a què te-
nen accés els Mossos d’Esquadra

Tram. 311-01293/10

Anunci

Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 61962 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 08.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– A quines bases de dades (ciutadans, ciutadans estran-
gers, vehicles, embarcacions, etc.) tenen accés els Mos-
sos d’Esquadra directament?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les bases de dades a què te-
nen accés els Mossos d’Esquadra per mitjà 
d’altres cossos policials o administracions
Tram. 311-01294/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 61963 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 08.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– A quines bases de dades (ciutadans, ciutadans es-
trangers, vehicles, embarcacions, etc.) tenen accés els 
Mossos d’Esquadra mitjançant altres cossos policials 
o administracions?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la sol·licitud dels Mossos 
d’Esquadra al Centre de Seguretat de la In-
formació de Catalunya de tenir accés a di-
verses bases de dades
Tram. 311-01295/10

Anunci

Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 61964 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 08.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– És cert que el Cos dels Mossos d’Esquadra va sol·li-
citar al CESICAT tenir accés a diverses bases de da-
des (ciutadans, ciutadans estrangers, vehicles, embar-
cacions, etc)?

– En què consistia aquest accés?

– En el seu cas, quina era la finalitat de la petició?

– Quina va ser la resposta del CESICAT?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre una informació relativa 
al seguiment de partits polítics per part dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01296/10

Anunci

Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62111 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 08.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– És certa la informació de El Confidencial en el sentit 
que un grup operatiu de l’Àrea d’Informació depenent 
de la Comissaria General d’Informació dels Mossos 
d’Esquadra que inicialment feien un seguiment de mo-
viments anomenats antisistema, posteriorment feien 
un seguiment a partits i moviments polítics tals com la 
CUP, ERC, i en menor mesura PSC i PPC?

– Quines funcions tenia aquest grup i per quants agents 
està format?

– En l’actualitat encara continua operatiu?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inclusió de Molins de Rei (Baix Llo-
bregat) en la zona 1 del sistema tarifari in-
tegrat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 314-12259/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 61682 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada, Marc Sanglas i Al-
cantarilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

Els usuaris i usuàries que agafem el transport públic de 
rodalies Molins de Rei, pateixen un important greuge 
comparatiu pel que fa al preu del transport públic i pa-
gant el doble, per desplaçaments inferiors en distància, 
que en altres municipis metropolitans que estan situats 
a la zona 1 tarifària. El Ple de l’ajuntament de Molins 
de Rei, en data 19 de desembre del 2013, va aprovar 
una moció per unanimitat amb el vot de totes les for-
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ces polítiques presents a Molins de Rei, on a més de 
sol·licitar l’aplicació d’un sistema tarifari més just que 
permeti el pagament dels viatges del transport públic 
en funció dels km recorreguts i no en base a unes zo-
nes tarifàries completament arbitràries i que generen 
importants greuges comparatius entre ciutadans i ciu-
tadanes de la mateixa Àrea metropolitana.

– Té previst el Govern modificar la zonificació tarifà-
ria del transport públic i incloure Molins a la zona 1 
del Sistema Tarifari Integrat de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona?

Palau del Parlament, 31 de març de 2014 

Anna Simó i Castelló Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputada del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’establiment d’un sistema de quilo-
metratge que substitueixi el sistema tarifari 
integrat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Tram. 314-12260/10

Formulació

Anna Simó i Castelló, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 61683 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada, Marc Sanglas i Al-
cantarilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

Els usuaris i usuàries que agafem el transport públic de 
rodalies Molins de Rei, pateixen un important greuge 
comparatiu pel que fa al preu del transport públic i pa-
gant el doble, per desplaçaments inferiors en distància, 
que en altres municipis metropolitans que estan situats 
a la zona 1 tarifària. El Ple de l’ajuntament de Molins 
de Rei, en data 19 de desembre del 2013, va aprovar 
una moció per unanimitat amb el vot de totes les for-
ces polítiques presents a Molins de Rei, on a més de 
sol·licitar l’aplicació d’un sistema tarifari més just que 
permeti el pagament dels viatges del transport públic 
en funció dels km recorreguts i no en base a unes zo-
nes tarifàries completament arbitràries i que generen 
importants greuges comparatius entre ciutadans i ciu-
tadanes de la mateixa Àrea metropolitana.

– Té previst el Govern de la Generalitat sol·licitar a 
l’Autoritat del Transport Metropolità la realització 
d’un estudi per a l’establiment d’un sistema de qui-
lometratge que substitueixi l’actual Sistema Tarifari 
Integrat en zones tarifàries, que provoca greuges als 
usuaris de rodalies Molins de Rei?

Palau del Parlament, 31 de març de 2014 

Anna Simó i Castelló Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputada del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’abaixar el preu dels títols 
de transport per a pal·liar el greuge compa-
ratiu dels usuaris del sistema tarifari integrat 
de Molins de Rei (Baix Llobregat)
Tram. 314-12261/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 61684 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada, Marc Sanglas i Al-
cantarilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenten la pregunta següent, per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

Els usuaris i usuàries que agafem el transport públic de 
rodalies Molins de Rei, pateixen un important greuge 
comparatiu pel que fa al preu del transport públic i pa-
gant el doble, per desplaçaments inferiors en distància, 
que en altres municipis metropolitans que estan situats 
a la zona 1 tarifària. El Ple de l’ajuntament de Molins 
de Rei, en data 19 de desembre del 2013, va aprovar 
una moció per unanimitat amb el vot de totes les for-
ces polítiques presents a Molins de Rei, on a més de 
sol·licitar l’aplicació d’un sistema tarifari més just que 
permeti el pagament dels viatges del transport públic 
en funció dels km recorreguts i no en base a unes zo-
nes tarifàries completament arbitràries i que generen 
importants greuges comparatius entre ciutadans i ciu-
tadanes de la mateixa Àrea metropolitana.

– S’ha plantejat el Govern de la Generalitat sol·licitar 
a l’Autoritat del Transport Metropolità modificar a la 
baixa el preu d’alguns del títols de transport més uti-
litzats com la T-10 a fi de pal·liar el greuge dels usuaris 
de Molins de Rei que comporta, per exemple, haver 
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d’abonar per la T-10 (títol que utilitzen mes del 80% 
dels usuaris i usuàries), amb les noves tarifes, un preu 
de 20,30 € davant els 10,30 € que abonen els usuaris i 
usuàries inclosos en la zona 1?

Palau del Parlament, 31 de març de 2014 

Anna Simó i Castelló Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputada del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’incompliment de l’objectiu de dèficit 
públic del 2013
Tram. 314-12262/10

Formulació
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 61713 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, diputado del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los artí-
culos 141 y 144 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada 
con respuesta escrita.

El Consejero de Economía y Conocimiento, Honora-
ble Sr. Andreu Mas-Colell, acaba de anunciar que el 
Govern de la Generalitat no ha cumplido con el objeti-
vo de déficit público del año 2013, fijado en el seno del 
Consejo de Política Fiscal y Financiera en un 1’57% 
del PIB, ya que el déficit público correspondiente al 
año 2013 se situó en el 1’97 del PIB, casi cuatro déci-
mas por encima de lo previsto.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamen-
tario: 

1. ¿Qué motivos explican el incumplimiento por parte 
del Govern de la Generalitat del objetivo de déficit pú-
blico del año 2013?

2. ¿Qué repercusiones va a tener el incumplimiento del 
déficit público en las arcas públicas de la Generalitat?

3. ¿Qué medidas piensa tomar el Govern para cumplir 
con el objetivo de déficit público correspondiente al 
año 2013?

4. ¿Qué repercusiones va a tener el recorte de 1.430 
millones de euros aplicado a los gastos de la Generali-
tat durante el año 2013 en la prestación de los servicios 
sociales básicos?

Palacio del Parlamento, 31 de marzo de 2014 

Jordi Cañas Pérez
Diputado del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la confraternització d’agents de l’àrea 
regional de recursos operatius dels Mossos 
d’Esquadra amb membres de la Hermandad 
de Antiguos Caballeros Legionarios

Tram. 314-12264/10

Formulació

David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 61775 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

El proppassat dia 23 de febrer a la vila de Sant Andreu 
de Palomar va tenir lloc una manifestació legalitza-
da i convocada per la Plataforma Antifeixista de Sant 
Andreu en contra de la cessió de terrenys destinats a la 
«Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios» i 
que estan situats a l’àrea coneguda com «les Casernes 
de Sant Andreu», passeig Torres i Bages, 122.

En el transcurs de la manifestació que s’iniciava a la 
plaça Orfila i finalitzava a la plaça Comerç, tot passant 
pel passeig Santa Coloma, el conjunt de la manifesta-
ció va passar per davant del local de l’esmentada «Her-
mandad» i va poder comprovar que estava protegida 
per, com a mínim, tres furgonetes d’ARRO just davant 
de la porta. A l’altra banda de la vorera trobàvem altres 
dues furgonetes d’ARRO protegint la comissaria del 
Mossos d’Esquadra.

La manifestació va transcórrer per aquests punts sen-
se cap incident, però unes hores més tard vam poder 
comprovar a través de perfils de les xarxes socials de 
membres de la «Hermandad» que s’hi penjaven imat-
ges referents al dinar que feien en aquell espai un cop 
acabada la manifestació de la Plataforma, on s’hi po-
dien comptar fins a 8 membres de les unitats d’ARRO 
vestits d’uniforme. Les imatges que adjuntem mostren 
una relació de normalitat i cordialitat entre els socis de 
la «Hermandad» i el membres de la policia catalana.

Per tot el que exposem, interessa saber; 

– Per què la policia en la seva tasca de vetllar pel 
transcurs normal d’una manifestació legalitzada i que 
mostra un greu conflicte d’interessos entre dues parts, 
pren partit per una d’elles amb relacions de confiança i 
confraternització que amenacen el seu posicionament 
necessàriament neutre davant el conflicte?
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– Són coneixedors els membres de la policia i els seus 
comandaments, de la ideologia de la «Hermandad» en 
qüestió?

– Consideren que l’apologia de la mort, l’enaltiment 
del franquisme i la nostàlgia militaritzadora de la 
«Hermandad» no són motiu suficient per no confrater-
nitzar amb ells en tant que cos de policia?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2014 

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la suposada proposta de Westfield Group 
de construir un gran centre comercial al Cen-
tre Direccional de Cerdanyola del Vallès (Va-
llès Occidental) i el manteniment del com-
promís de consensuar la limitació del sostre 
comercial de la parcel·la PC4 del Pla director 
urbanístic
Tram. 314-12265/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 61778 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta les 
preguntes següents, per tal que li siguin contestades 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Té coneixement el govern de l’existència d’una su-
posada proposta concreta de Westfield Group a la Ge-
neralitat per construir un gran centre comercial al 
Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès?

2. Manté el compromís el Govern de la Generalitat 
de consensuar amb totes les institucions pertinents i 
agents socials i econòmics del territori, la concreció de 
la limitació del 50% de sostre comercial de la parcel·la 
PC4 del PDU de Cerdanyola del Vallès, de manera que 
no perjudiqui en cap cas el teixit comercial més pro-
per, de l’entorn i del conjunt del país?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la velocitat mitjana a les autopistes, 
les autovies i les vies d’accés a Barcelona
Tram. 314-12266/10

Formulació

Hortènsia Grau Juan, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 61858 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

1. Quina ha estat la velocitat mitjana a les autopistes i 
autovies catalanes en els darrers 10 anys?

2. Quina ha estat la velocitat mitjana a les següents vi-
es d’accés a Barcelona, C-31, C-32, B-20, C-58, C-16 i 
B-23 en els darrers 10 anys?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2014 

Hortènsia Grau Juan Jaume Bosch i Mestres
Diputada GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació dels agents de trànsit dels 
Mossos d’Esquadra amb guants amb pro-
teccions, impermeables i polivalents
Tram. 314-12267/10

Formulació

Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 61873 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– El Departament d’Interior garanteix que els agents 
motoristes de l’especialitat de Trànsit disposen de 
guants amb proteccions, segurs, pràctics, impermea-
bles i polivalents?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les característiques dels guants dels 
agents de trànsit dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-12268/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 61874 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines característiques tenen els guants que facilita 
el Departament d’Interior als agents motoristes de l’es-
pecialitat de Trànsit?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la freqüència de lliurament de guants 
als agents de trànsit dels Mossos d’Esqua-
dra
Tram. 314-12269/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 61875 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-

ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Cada quan el Departament d’Interior facilita nous 
guants als agents motoristes de l’especialitat de Trànsit?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de guants dels agents de 
trànsit dels Mossos d’Esquadra que han es-
tat renovats el 2013 i el 2014
Tram. 314-12270/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 61876 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quants guants dels agents motoristes de l’especiali-
tat de Trànsit s’han renovat en 2013 i 2014, desglossat 
per anys?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de guants per als agents de 
trànsit dels Mossos d’Esquadra que s’adqui-
riran el 2014 i sobre el nombre de motoristes 
de trànsit
Tram. 314-12271/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 61877 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quants guants pels agents motoristes de l’especiali-
tat de Trànsit es preveuen adquirir en 2014?

– Quin és el nombre d’agents motoristes de l’especia-
litat de Trànsit a 1 de gener de 2013 i a 1 de gener de 
2014?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’atenció veterinària als gossos dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-12272/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 61878 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– En l’actualitat, quina és l’atenció veterinària que es 
presta als gossos que desenvolupen tasques de suport 

policial en el Cos de Mossos d’Esquadra envers les 
proves, operacions, vacunes, etc?

– Qui presta aquest servei i mitjançant quin contracte?

– En el seu cas, quin és el seu cost?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el contracte amb l’Hospital Clínic Ve-
terinari de Bellaterra de la Universitat Autò-
noma de Barcelona relatiu a l’atenció vete-
rinària als gossos dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-12273/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 61879 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Ha finalitzat el contracte subscrit amb l’Hospital Clí-
nic Veterinari de Bellatera (UAB) pel qual es prestava 
l’atenció veterinària als gossos que desenvolupen tas-
ques de suport policial en el Cos de Mossos d’Esqua-
dra?

– En quina data?

– Quin era el seu import i l’objecte del contracte?

– En el seu cas, quin nou contracte s’ha subscrit per 
substituir al referit contracte amb l’Hospital Clínic Ve-
terinari de Bellatera (UAB)?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el servei de rentatge de roba per als 
agents dels Mossos d’Esquadra destinats a 
les galeries de tir
Tram. 314-12274/10

Formulació

Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 61880 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– El Departament d’Interior facilita als agents desti-
nats a les galeries de tir d’un servei de rentat de ro-
ba en les seves destinacions pel perill de les restes de 
plom que poden impregnar la roba i tenir conseqüènci-
es nocives per la salut dels agents?

– Per quines raons, en el seu cas, no es presta?

– El Departament preveu implementar, en el seu cas, 
aquest servei?

– Creu que, en el seu cas, sense aquest servei es dona 
compliment a la normativa sobre protecció dels treba-
lladors?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manifestació que va tenir lloc a Bar-
celona el 29 de març de 2014
Tram. 314-12275/10

Formulació

Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 61881 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-

ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Amb motiu de la manifestació que es va celebrar a 
Barcelona el passat dissabte, 29 de març, quantes per-
sones es van detenir?

– Quina és la valoració dels danys que es van produir 
en la ciutat de Barcelona?

– S’han incoat expedients sancionadors pel fet que els 
organitzadors no va comunicar la manifestació?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els estudis científics encarregats amb 
motiu del debat sobre el Pla hidrològic de la 
conca de l’Ebre
Tram. 314-12276/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 61885 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina és la relació dels estudis científics que ha en-
carregat el Govern amb motiu del debat del Pla Hidro-
lògic de la Conca de l’Ebre?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sancions imposades a centres de 
submarinisme de les Illes Medes
Tram. 314-12277/10

Formulació
Marc vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 61887 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

Com a conseqüència dels controls que els agents rurals 
fan al litoral, s’han obert diferents expedients sancio-
nadors a diversos centres de submarinisme de les Illes 
Medes, incloses al parc natural del Montgrí, les Illes Me-
des i el Baix Ter.

1. Quants expedients s’han obert des de l’estiu passat 
per infraccions a les Illes Medes relacionades amb el 
submarinisme?

2. Quin és l’import global de les sancions imposades 
en els expedients relacionats amb empreses de subma-
rinisme?

3. Quins són els motius per als quals s’han imposat 
aquestes sancions?

4. Quines són les empreses sancionades, amb quines 
quantitats i amb quin grau de reincidència?

5. Quines seran les actuacions del govern per evitar 
que es produeixin aquests fets de forma repetida?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2014 

Marc Vidal i Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inspeccions fetes pels agents ru-
rals per activitats d’immersió a les Illes Me-
des entre juny i setembre del 2013
Tram. 314-12278/10

Formulació

Marc vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 61891 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

Com a conseqüència dels controls que els agents rurals 
fan al litoral, s’han obert diferents expedients sancio-
nadors a diversos centres de submarinisme de les Illes 
Medes, incloses al parc natural del Montgrí, les Illes Me-
des i el Baix Ter.

– Quantes sortides van dedicar els Agents Rurals –des 
del mes de juny al de setembre de 2013– a inspeccio-
nar les activitats d’immersió de les empreses que actu-
en a la zona de les illes Medes?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2014 

Marc Vidal i Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el coneixement que té del web Nova 
Terra Lliure
Tram. 314-12279/10

Formulació

Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 61951 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin coneixement té el Departament d’Interior en-
vers el web que sota el nom «Nova Terra Lliure» es 
fa apologia de la violència, es crida a la lluita armada 
i s’amenaça directament a diversos polítics catalans?

– Des quan en té coneixement?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions amb relació al web No-
va Terra Lliure
Tram. 314-12280/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 61952 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines actuacions ha dut a terme el Departament 
d’Interior envers el web que sota el nom «Nova Terra 
Lliure» es fa apologia de la violència, es crida a la llui-
ta armada i s’amenaça directament a diversos polítics 
catalans?

– Quines té previst fer?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les bases de dades a què tenen accés 
els Mossos d’Esquadra

Tram. 314-12281/10

Formulació

Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 61953 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– A quines bases de dades (ciutadans, ciutadans es-
trangers, vehicles, embarcacions, etc.) tenen accés els 
Mossos d’Esquadra directament?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca

Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les bases de dades a què tenen ac-
cés els Mossos d’Esquadra per mitjà d’altres 
cossos policials o administracions

Tram. 314-12282/10

Formulació

Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 61954 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– A quines bases de dades (ciutadans, ciutadans es-
trangers, vehicles, embarcacions, etc.) tenen accés els
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Mossos d’Esquadra mitjançant altres cossos policials 
o administracions?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la sol·licitud dels Mossos d’Esquadra 
al Centre de Seguretat de la Informació de 
Catalunya de tenir accés a diverses bases 
de dades
Tram. 314-12283/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 61955 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– És cert que el Cos dels Mossos d’Esquadra va sol·li-
citar al CESICAT tenir accés a diverses bases de da-
des (ciutadans, ciutadans estrangers, vehicles, embar-
cacions, etc)?

– En què consistia aquest accés?

– En el seu cas, quina era la finalitat de la petició?

– Quina va ser la resposta del CESICAT?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’expedient sancionador incoat per 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
al Centre de Seguretat de la Informació de 
Catalunya
Tram. 314-12284/10

Formulació

Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 61956 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– L’Agencia Catalana de Protecció de Dades ha incoat 
un expedient sancionador al CESICAT pel tractament 
de les dades del periodista Sr. Jordi Borràs?

– En quin estat es troba l’expedient?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients sancionadors incoats 
per l’Autoritat Catalana de Protecció de Da-
des al Centre de Seguretat de la Informació 
de Catalunya
Tram. 314-12285/10

Formulació

Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 61957 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 



15 d’abril de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 302

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 117

– Quants expedients ha incoat l’Agencia Catalana de 
Protecció de Dades al CESICAT en 2011, 2012, 2013 
i 2014?

– Per quines infraccions?

– Com s’han resolt aquests expedients sancionadors?

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’acomiadament de personal dels Ser-
veis d’Intervenció Especialitzada en Violèn-
cia Masclista
Tram. 314-12286/10

Formulació

Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 62050 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. És cert que s’ha acomiadat, o es té previst acomia-
dar, les 7 insertores laborals que treballen als 7 SIE de 
Catalunya?

2. Com es pretén continuar oferint aquesta part essen-
cial per a la reparació i rehabilitació d’una víctima de 
violència masclista?

3. S’oferirà des d’algun servei especialitzat que tingui 
en compte l’especificitat d’aquest tipus de víctimes, de 
les seves circumstàncies i de les seves necessitats?

4. S’oferirà des d’algun servei que treballi amb plena 
coordinació amb la resta de l’atenció integral que re-
quereixen aquestes víctimes?

5. És cert que es preveu més acomiadaments del per-
sonal que treballa als SIEs de tot Catalunya? Quants?

6. Quin estalvi representa aquesta reducció de perso-
nal dels SIEs?

7. Quin sou estava cobrant, aquest personal?

8. Quins perfils professionals seran acomiadats?

9. Quin altre servei farà aquesta feina essencial per a 
la reparació i rehabilitació d’una víctima de violència 
masclista?

10. En els cas del SIE de Girona, gestionat per l’em-
presa SUMAR des de 2009, i amb la qual es va signar 
una addenda de prorroga del contracte a novembre de 
2013, el febrer d’enguany, via carta signada per la cap 
de servei de prestacions econòmiques i subvencions 
del Departament de Benestar Social i Família, se’ls 
redueix el pressupost compromès per contracte, deci-
sió que comportarà l’eliminació de tres llocs de treball 
a partir de juliol. Com pot ser que una Cap de Servei 
anul·li un conveni signat per la Consellera?

11. Existeix alguna dada que justifiqui una reducció 
d’atencions als SIE?

12. S’ha reunit la consellera o algun/a representant del 
Departament amb les treballadores afectades?

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2014 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’exhibició de banderes estelades en 
dependències policials
Tram. 314-12287/10

Formulació

Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62112 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– El Departament d’Interior permet l’exhibició de ban-
deres estelades en l’interior de les dependències polici-
als tals com despatxos, sales, etc?

– Hi ha alguna normativa i/o protocol en aquest sentit?

– Quin és el seu contingut en el seu cas?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre una informació relativa al seguiment 
de partits polítics per part dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 314-12288/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62113 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– És cert a la informació de El Confidencial en el sentit 
que un grup operatiu de l’Àrea d’Informació depenent 
de la Comissaria General d’Informació dels Mossos 
d’Esquadra que inicialment feien un seguiment de mo-
viments anomenats antisistema, posteriorment feien 
un seguiment a partits i moviments polítics tals com la 
CUP, ERC, i en menor mesura PSC i PPC?

– Quines funcions tenia aquest grup i per quants agents 
està format?

– En l’actualitat encara continua operatiu?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de millorament i reforma de 
l’Institut Bruguers, de Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 314-12289/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 62170 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2014

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

El Departament d’Ensenyament, en compliment d’una 
resolució parlamentària, ha pactat amb la direcció de 
l’institut Bruguers de Gavà les millores urgents que 
s’han de realitzar al centre.

Per altra banda, hem sabut per mitjà de membres del 
consell escolar del centre que la instal·lació elèctrica és 
antiga i està deteriorada.

Per tot això, interessa saber a aquesta diputada i al seu 
grup parlamentari: 

a. Quines són les obres de millora i reforma que es du-
ran a terme el 2014? Quan està previst començar-les i 
acabar-les? Quin Pressupost tenen?

b. Hi ha constància des del Departament d’aquest pro-
blema? Figura a l’informe del Departament d’Educa-
ció relatiu a l’Institut? La instal·lació elèctrica com-
pleix els requisits tècnics establerts? Quin pressupost 
aproximat tindria la reforma i millora de la instal·lació 
elèctrica del centre? Hi ha previsió de dur-la a terme? 
Quan?

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2014 

Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC

3.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

3.27.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures de transparència en la 
contractació de produccions externes
Tram. 322-00169/10

Anunci
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62199 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Núria Parlon Gil, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del 
Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quan es faran efectives les mesures de transparència 
en la contractació de produccions alienes?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2014

Núria Parlon Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la programació prevista amb relació a 
les eleccions al Parlament Europeu
Tram. 322-00170/10

Anunci
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62200 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Núria Parlon Gil, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del 
Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina programació hi ha prevista als mitjans de la 
CCMA en relació amb les eleccions al Parlament Eu-
ropeu?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2014

Núria Parlon Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el darrer informe del Consell Assessor 
de Continguts i de Programació
Tram. 322-00171/10

Anunci
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 62248 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és las seva opinió sobre el darrer informe del 
Consell Assessor de Continguts i de Programació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2014

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el procés d’externalització del Depar-
tament Comercial de TV3
Tram. 322-00172/10

Anunci
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 62249 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
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jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la seva opinió sobre el procés d’externalit-
zació del departament comercial de TV3?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2014

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les darreres reunions relatives al con-
veni i el calendari de negociacions
Tram. 322-00173/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 62343 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 173 del Reglament del Par-
lament, presenta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina valoració fa de les darreres reunions del Con-
veni i quin és el calendari de negociacions previst?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2014

Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre l’adjudicació del concurs per a l’ex-
ternalització del Departament Comercial de 
TV3
Tram. 322-00174/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 62344 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 173 del Reglament del Par-
lament, presenta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina és la situació l’adjudicació del concurs per a 
l’externalització del Departament Comercial?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2014

Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comis-
sió sobre els criteris per a cobrir els actes de 
presentació de plataformes i associacions 
de la societat civil
Tram. 322-00175/10

Anunci
Jordi Cañas Pérez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 62393 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Jordi Cañas Pérez, diputado del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 
173 del Reglamento del Parlamento, presenta al presi-
dente de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
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suals la siguiente pregunta, para que le sea respuesta 
oralmente ante la Comisión.

Interesa saber a este diputado y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Cuáles han sido los criterios informativos adopta-
dos por la CCMA para cubrir los actos de presenta-
ción de plataformas y asociaciones de la sociedad civil 
en Cataluña?

Palacio del Parlamento, 8 de abril de 2014

Jordi Cañas Pérez
Diputado del GP de C’s

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el pluralisme lingüístic a Televisió de 
Catalunya i Catalunya Ràdio
Tram. 322-00176/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62416 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del 
Parlament, presenta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el seu capteniment envers el pluralisme lin-
güístic a TVC i Catalunya Ràdio?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2014

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les mesures per a eixugar el dèficit del 
2013
Tram. 322-00177/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 62421 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comis-
sió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– El passat mes de març el Consell de Govern de la 
CCMA va adoptar les mesures necessàries per com-
pensar el dèficit generat al 2013. Quin és el detall i 
l’estat d’execució de les mesures impulsades per su-
primir el dèficit provinent de l’exercici pressupostari 
del 2013 de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió d’evolució de l’execució 
pressupostària durant el 2014
Tram. 322-00178/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 62422 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
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l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comis-
sió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– A l’inici de l’actual exercici pressupostari, la CCMA 
tenia una diferència de 26 milions d’euros entre les se-
ves necessitats de funcionament i la seva disponibilitat 
pressupostaria. Aquest import, essencialment, estava 
configurat pels imports del dèficit del 2013 i la diferèn-
cia entre les necessitats existents de despeses de perso-
nal i la previsió incorporada al pressupost del 2014. A 
data d’avui, tal i com se’ns ha informat en altres com-
pareixences, la CCMA ha impulsat diverses mesures 
per reconduir aquesta situació. Amb quines previsions 
treballa la CCMA, pel que fa a l’evolució de l’execució 
pressupostaria durant aquest 2014?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les actuacions per a estrènyer els vin-
cles amb les altres comunitats de llengua i 
cultura catalanes
Tram. 322-00179/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 62423 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment davant la Comis-
sió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– El Parlament de Catalunya va fixar, com a una de les 
missions del servei públic de comunicació audiovisual 
de competència de la Generalitat, la contribució a es-
trènyer els vincles amb la resta de comunitats de llen-

gua i cultura catalanes i la difusió del servei públic 
de comunicació audiovisual de la Generalitat més en-
llà del territori de Catalunya mitjançant la utilització 
de les tecnologies més adequades a aquest efecte. En 
aquest sentit, quines són les actuacions que està im-
pulsant la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als per tal de donar compliment a aquesta previsió de 
la Llei de Comunicació Audiovisual?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
el responsable del contingut dels serveis in-
formatius
Tram. 323-00066/10

Anunci
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62198 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Núria Parlon Gil, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 del 
Reglament del Parlament, presenta al Director de Te-
levisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Qui és el responsable dels continguts dels espais in-
formatius?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2014

Núria Parlon Gil
Diputada del GP SOC
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Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
els resultats d’audiència i la relació amb els 
nous audímetres
Tram. 323-00067/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 62342 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 173 del Reglament del Par-
lament, presenta [al] Director de TVC la pregunta se-
güent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina interpretació fan dels nous resultats d’audi-
ència i quina relació poden tenir els nous audímetres?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2014

Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre el 
tractament de la publicitat en espais infor-
matius
Tram. 323-00068/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62417 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del 
Parlament, presenta al Director de Catalunya Ràdio la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el tractament de la publicitat en espais infor-
matius de Catalunya Ràdio?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2014

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
el programa del Canal 33 Cosins germans
Tram. 323-00069/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62418 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del 
Parlament, presenta al Director de Televisió de Cata-
lunya la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Sobre el nou programa del 33 Cosins germans.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2014

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC
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Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
els eixos bàsics de la programació que de-
fineixen la vinculació de Televisió de Catalu-
nya amb les comarques
Tram. 323-00070/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 62424 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
Director de TVC la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Una de les missions específiques del servei públic 
de comunicació audiovisual de competència de la Ge-
neralitat, tal com va fixar aquest Parlament, és la pro-
moció activa del coneixement i el respecte a les diver-
ses opcions i manifestacions socials, lingüístiques i 
culturals presents al territori de Catalunya. En aques-
ta línia, quins són els eixos bàsics de la programació 
de Televisió de Catalunya que defineixen la vincula-
ció del mitjà amb les comarques de Catalunya i donen 
compliment al mandat del Parlament?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre els 
eixos bàsics de la programació que definei-
xen la vinculació de Catalunya Ràdio amb 
les comarques
Tram. 323-00071/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 62425 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
Director de Catalunya Ràdio la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Una de les missions específiques del servei públic de 
comunicació audiovisual de competència de la Gene-
ralitat, tal com va fixar aquest Parlament, és la promo-
ció activa del coneixement i el respecte a les diverses 
opcions i manifestacions socials, lingüístiques i cultu-
rals presents al territori de Catalunya. En aquesta lí-
nia, quins són els eixos bàsics de la programació de 
Catalunya Ràdio que defineixen la vinculació del mit-
jà amb les comarques de Catalunya i donen compli-
ment al mandat del Parlament?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU
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Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió so-
bre els eixos bàsics de la programació per a 
satisfer les necessitats culturals dels ciuta-
dans
Tram. 323-00072/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 62426 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
Director de TVC la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– La Llei de Comunicació Audiovisual de Catalunya 
estableix, com a missió principal del servei públic de 
comunicació audiovisual de competència de la Gene-
ralitat, que, entre d’altres àmbits citats, s’ha d’oferir 
a tots els ciutadans de Catalunya un conjunt de con-
tinguts audiovisuals orientats a la satisfacció de llurs 
necessitats culturals. En aquesta línia, quins són els 
eixos bàsics de la programació de Televisió de Cata-
lunya que donen compliment a aquest mandat parla-
mentari?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre els 
eixos bàsics de la programació per a satisfer 
les necessitats culturals dels ciutadans
Tram. 323-00073/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 62427 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
Director de Catalunya Ràdio la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– La Llei de Comunicació Audiovisual de Catalunya 
estableix, com a missió principal del servei públic de 
comunicació audiovisual de competència de la Gene-
ralitat, que, entre d’altres àmbits citats, s’ha d’oferir a 
tots els ciutadans de Catalunya un conjunt de contin-
guts audiovisuals orientats a la satisfacció de llurs ne-
cessitats culturals. En aquesta línia, quins són els ei-
xos bàsics de la programació de Catalunya Ràdio que 
donen compliment a aquest mandat parlamentari?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió so-
bre els eixos bàsics de la programació per a 
difondre i promoure les diverses modalitats 
esportives
Tram. 323-00074/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 62428 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.04.2014

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
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director de TVC la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quins són els eixos bàsics de la programació dels 
diferents canals de Televisió de Catalunya vinculats a 

la difusió i promoció de les diverses modalitats de l’es-
port i, amb especial referència, a totes aquelles pràcti-
ques esportives que es practiquen al nostre país?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	1.	Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
	1.25.	Preguntes al Govern
	1.25.05.	Preguntes orals en el Ple
	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el model per a sortir de la crisi i sobre les previsions de creixement econòmic i creació d’ocupació
	Tram. 310-00264/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el servei d’urgències de l’Hospital de Bellvitge
	Tram. 310-00265/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el dèficit públic del 2013
	Tram. 310-00266/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’accés del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya a bases de dades sense autorització legal
	Tram. 310-00267/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les retallades en les assignacions als hospitals i a l’activitat concertada
	Tram. 310-00268/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la proliferació de plataformes privades de lloguer d’apartaments turístics, d’habitatges d’ús turístic i d’habitacions en domicilis particulars
	Tram. 310-00269/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Saló Alimentària 2014
	Tram. 310-00270/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions per a situar les empreses culturals i creatives en primera línia de la innovació, la tecnologia i el món digital
	Tram. 310-00271/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el debat general sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats i sobre l’impuls de les mesures acordades
	Tram. 310-00272/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions i els protocols desenvolupats arran de les dues defuncions de ciutadans que havien estat detinguts per agents dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 310-00273/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les raons de la carta de la vicepresidenta del Govern als alcaldes amb relació a l’organització de la consulta sobre el futur polític de Catalunya
	Tram. 310-00274/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les darreres dades de la desocupació
	Tram. 310-00275/10
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la seva absència en el debat al Congrés dels Diputats i la predisposició a canviar de política
	Tram. 317-00155/10
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la valoració i l’evolució de les cinquanta-una mesures contra la corrupció
	Tram. 317-00156/10
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a fer efectiu el diàleg
	Tram. 317-00157/10
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre les conclusions que treu del debat al Congrés dels Diputats
	Tram. 317-00158/10
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la valoració i la transcendència de l’acord de diàleg permanent amb els agents econòmics i socials amb relació a la reactivació econòmica
	Tram. 317-00159/10
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el compromís de servei del Govern amb els ciutadans
	Tram. 317-00160/10
	Substanciació

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la predisposició a acceptar el resultat de la votació del debat al Congrés dels Diputats
	Tram. 317-00161/10
	Substanciació


	1.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’agressions lleus que s’han produït als centres penitenciaris del 2011 al 2013
	Tram. 311-00735/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’agressions greus que s’han produït als centres penitenciaris del 2011 al 2013
	Tram. 311-00736/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’incidències que han afectat les relacions entre els interns i el personal als centres penitenciaris del 2011 al 2013
	Tram. 311-00737/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les causes de l’increment de lesions i d’incidències als centres penitenciaris del 2011 al 2013
	Tram. 311-00738/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manera com ha afectat la reducció de personal dels serveis penitenciaris en l’increment de lesions i d’incidències als centres penitenciaris del 2011 al 2013
	Tram. 311-00739/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’interins de la borsa de treball dels serveis penitenciaris que ha contractat el 2013
	Tram. 311-00740/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’interins de la borsa de treball dels serveis penitenciaris que es preveu contractar el 2013 i el 2014
	Tram. 311-00741/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la durada mitjana dels contractes d’interins dels serveis penitenciaris el 2013
	Tram. 311-00742/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a seleccionar els interins de la borsa de treball dels serveis penitenciaris el 2013
	Tram. 311-00743/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aplicació dels criteris per a seleccionar els interins de la borsa de treball dels serveis penitenciaris el 2013
	Tram. 311-00744/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la posició dels interins en la llista de la borsa de treball dels serveis penitenciaris
	Tram. 311-00745/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la signatura d’un contracte amb Seprotec Multilingual Solutions per a fer les traduccions judicials durant el període 2009-2011
	Tram. 311-00851/10
	Substanciació

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import de liquidació de l’actuació amb clau d’obra JNP-08246 Centre de Preventius de Barcelona
	Tram. 311-00999/10
	Substanciació


	1.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució pressupostària en el sector sanitari el 2013
	Tram. 314-09469/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per al cobrament d’alguns serveis sanitaris a persones residents a Catalunya i la facturació del 2012 i el 2013
	Tram. 314-09472/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la concertació de noves places de residència per a gent gran a les Terres de l’Ebre
	Tram. 314-10446/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’Hospital Transfronterer de la Cerdanya
	Tram. 314-10621/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa de les escoles oficials d’idiomes
	Tram. 314-10789/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució del Fons de cooperació local
	Tram. 314-10802/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de la sisena hora als centres escolars de Barcelona
	Tram. 314-10808/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions per a fer front als canvis del calendari escolar del curs 2013-2014
	Tram. 314-10809/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres escolars amb jornada compactada a Barcelona
	Tram. 314-10810/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que no van obtenir la graduació en educació secundària obligatòria a Barcelona el curs 2012-2013
	Tram. 314-10811/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de construcció de l’Escola Congrés-Indians, de Barcelona
	Tram. 314-10812/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de construcció de l’Escola La Maquinista, de Barcelona
	Tram. 314-10813/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex d’absentisme escolar a Barcelona el curs 2012-2013
	Tram. 314-10814/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’alumnes que s’han donat de baixa als centres educatius de Barcelona el curs 2013-2014
	Tram. 314-10815/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de construcció de l’Escola Can Fabra, de Barcelona
	Tram. 314-10816/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la variació del pressupost per a les plantilles dels centres docents de Barcelona el curs 2013-2014
	Tram. 314-10817/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica en concepte de beques de menjador per a alumnes de centres públics de Barcelona el curs 2013-2014
	Tram. 314-10818/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les places de formació d’adults a Barcelona el curs 2013-2014
	Tram. 314-10819/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques destinades a les famílies que opten per l’ús de la carmanyola als centres públics de Barcelona el curs 2013-2014
	Tram. 314-10820/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació pressupostària per al finançament de les escoles d’adults a Barcelona el 2013
	Tram. 314-10821/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les places de llars d’infants de titularitat de la Generalitat a Barcelona en data del 31 de desembre de 2013
	Tram. 314-10822/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions previstes en el pressupost del 2014 per a Barcelona en matèria d’educació o ensenyament
	Tram. 314-10824/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació de les ràtios d’alumnes a les llars d’infants de titularitat de la Generalitat a Barcelona el curs 2013-2014
	Tram. 314-10825/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació de les plantilles de les llars d’infants de titularitat de la Generalitat a Barcelona el curs 2013-2014
	Tram. 314-10826/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de construcció de diversos instituts a Barcelona
	Tram. 314-10827/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les places de formació professional i de programes de qualificació professional inicial a Barcelona per al curs 2013-2014
	Tram. 314-10828/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de les escoles d’educació especial municipals, de la Generalitat i concertades a Barcelona el 2013
	Tram. 314-10829/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’índex de fracàs escolar a Barcelona del curs 2012-2013
	Tram. 314-10830/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica al Campionat del Món de Natació el 2013
	Tram. 314-10832/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els equipaments esportius que han rebut finançament per a la construcció o l’arranjament el 2013, a Barcelona
	Tram. 314-10833/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica al Circuit de Catalunya el 2013
	Tram. 314-10837/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb l’Ajuntament de Barcelona i els seus organismes autònoms en data del 31 de desembre de 2013
	Tram. 314-10861/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona i les seves empreses en data del 31 de desembre de 2013
	Tram. 314-10862/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de menors estrangers indocumentats que han estat presentats per a protecció a Barcelona el 2013
	Tram. 314-10896/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’aules d’acollida per als menors immigrants a Barcelona
	Tram. 314-10897/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de construcció de residències i centres de dia per a gent gran que estableix el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona en matèria d’equipaments de serveis socials
	Tram. 314-10991/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’acolliment de Barcelona i sobre els menors que hi són acollits
	Tram. 314-10992/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infants atesos als centres d’atenció a la infància i a l’adolescència de Barcelona el 2013
	Tram. 314-10993/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de construcció dels centres residencials d’acció educativa per a la infància que estableix el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament a Barcelona en matèria d’equipaments de serveis socials
	Tram. 314-10994/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de construcció d’equipaments per a persones amb discapacitat que estableix el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona en matèria d’equipaments de serveis socials
	Tram. 314-10995/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació a l’Ajuntament de Barcelona en concepte d’equips i centres d’atenció a la infància i a l’adolescència el 2013
	Tram. 314-10996/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres residencials d’acció educativa en funcionament a Barcelona
	Tram. 314-10998/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds de valoració, valoracions, plans individuals d’atenció i prestacions en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a Barcelona
	Tram. 314-11000/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han mort abans de rebre la prestació assignada en el pla individual d’atenció a Barcelona
	Tram. 314-11001/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que reben un ajut o que estan en espera de rebre’l en compliment de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a Barcelona
	Tram. 314-11003/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions fetes als centres assistencials per a gent gran a Barcelona el 2013
	Tram. 314-11004/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les llistes d’espera per a accedir a residències per a persones amb discapacitat de Barcelona
	Tram. 314-11005/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les llistes d’espera per a accedir centres de dia per a persones amb discapacitat de Barcelona
	Tram. 314-11006/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones en llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia de titularitat pública per a gent gran
	Tram. 314-11007/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a accedir a una plaça de residència de titularitat pública per a gent gran a Barcelona
	Tram. 314-11008/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’espera en els procediments dels plans individuals d’atenció en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a Barcelona
	Tram. 314-11009/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pisos assistits per a joves tutelats i extutelats a Barcelona
	Tram. 314-11010/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de residència de titularitat pública i sostingudes amb fons públics per a persones amb discapacitat creades a Barcelona
	Tram. 314-11011/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de residència per a gent gran de titularitat pública a Barcelona en data del 31 de desembre de 2013
	Tram. 314-11014/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que treballen als centres i equipaments d’atenció a la infància i l’adolescència de Barcelona
	Tram. 314-11015/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la campanya publicitària de la Grossa de Cap d’Any
	Tram. 314-11031/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de l’augment de l’import de la matrícula a les escoles oficials d’idiomes
	Tram. 314-11035/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres educatius de primària que es preveu reconvertir en instituts de secundària
	Tram. 314-11036/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat de l’Escola Agnès Armengol, de Sabadell (Vallès Occidental)
	Tram. 314-11037/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte educatiu de l’Escola Agnès Armengol, de Sabadell (Vallès Occidental)
	Tram. 314-11038/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat com a centres d’educació infantil i primària de les tres escoles públiques del districte setè de Sabadell (Vallès Occidental)
	Tram. 314-11039/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la notificació de l’import de la partida de despesa corrent per al 2013 de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida
	Tram. 314-11049/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recaptació de la Grossa de Cap d’Any
	Tram. 314-11072/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a convocar l’oferta pública d’ocupació
	Tram. 314-11073/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de Badalona
	Tram. 314-11137/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de Pineda de Mar
	Tram. 314-11138/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de Cerdanyola del Vallès
	Tram. 314-11139/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de Granollers
	Tram. 314-11140/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de Mataró
	Tram. 314-11141/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de Mollet del Vallès
	Tram. 314-11142/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de Rubí - Sant Cugat del Vallès
	Tram. 314-11143/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de Sabadell
	Tram. 314-11144/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de Sant Celoni
	Tram. 314-11145/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de Santa Coloma de Gramenet
	Tram. 314-11146/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de Terrassa
	Tram. 314-11147/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de Cornellà de Llobregat
	Tram. 314-11148/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de Gavà
	Tram. 314-11149/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de l’Hospitalet de Llobregat
	Tram. 314-11150/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers d’Igualada
	Tram. 314-11151/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de Martorell
	Tram. 314-11152/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers del Prat de Llobregat
	Tram. 314-11153/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de Sant Feliu de Llobregat
	Tram. 314-11154/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de Vilafranca del Penedès
	Tram. 314-11156/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de Vilanova i la Geltrú
	Tram. 314-11157/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de Berga
	Tram. 314-11158/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de Calaf
	Tram. 314-11159/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de Cardona
	Tram. 314-11160/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de Manresa
	Tram. 314-11162/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de Prats de Lluçanès
	Tram. 314-11164/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de Torelló
	Tram. 314-11166/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de Vic
	Tram. 314-11167/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de Calonge
	Tram. 314-11170/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de Figueres
	Tram. 314-11172/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de Girona
	Tram. 314-11173/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de Lloret de Mar
	Tram. 314-11176/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de Maçanet de la Selva
	Tram. 314-11177/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers d’Olot
	Tram. 314-11178/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de Palafrugell
	Tram. 314-11179/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de Sant Feliu de Buixalleu - Hostalric
	Tram. 314-11182/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de la Vall d’Aro
	Tram. 314-11185/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de la Pera
	Tram. 314-11186/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de Balaguer
	Tram. 314-11187/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de Cervera
	Tram. 314-11188/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de Lleida
	Tram. 314-11189/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de Mollerussa
	Tram. 314-11190/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de la Seu d’Urgell
	Tram. 314-11191/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de Tàrrega
	Tram. 314-11193/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de Tremp
	Tram. 314-11194/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de Cambrils
	Tram. 314-11195/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de Reus
	Tram. 314-11198/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de Tarragona
	Tram. 314-11199/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de Valls
	Tram. 314-11200/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers del Vendrell
	Tram. 314-11201/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers del Vendrell
	Tram. 314-11203/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers d’Amposta
	Tram. 314-11204/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de l’Ametlla de Mar
	Tram. 314-11205/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers d’Ascó
	Tram. 314-11206/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de Gandesa
	Tram. 314-11207/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de Móra d’Ebre
	Tram. 314-11208/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers de Tortosa
	Tram. 314-11209/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc de Bombers d’Ulldecona
	Tram. 314-11210/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els talls de subministrament elèctric a Claravalls (Urgell)
	Tram. 314-11212/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reunió del president de la Generalitat amb el president de la Llombardia
	Tram. 314-11223/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió del telèfon 012
	Tram. 314-11274/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 314-11379/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)
	Tram. 314-11380/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb l’Ajuntament de Castellar del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 314-11381/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb l’Ajuntament de Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 314-11382/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb l’Ajuntament de Badia del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 314-11383/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb l’Ajuntament de Vacarisses (Vallès Occidental)
	Tram. 314-11384/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb l’Ajuntament de Terrassa (Vallès Occidental)
	Tram. 314-11385/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb l’Ajuntament de Sabadell (Vallès Occidental)
	Tram. 314-11386/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
	Tram. 314-11387/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute amb l’Ajuntament de Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
	Tram. 314-11388/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute de la Generalitat amb els ens locals corresponent al 2012 i als exercicis anteriors
	Tram. 314-11464/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el deute de la Generalitat amb els ens locals corresponent al 2013
	Tram. 314-11465/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pendent de retornar en virtut del Conveni per al desenvolupament del pla extraordinari d’assistència financera local
	Tram. 314-11466/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pendent de pagar a les diputacions provincials en virtut de l’apartat 6.2.b del Conveni per al desenvolupament del pla extraordinari d’assistència financera local
	Tram. 314-11467/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de pisos de protecció oficial de la Generalitat buits a l’Anoia
	Tram. 314-11959/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les plagues d’insectes que afecten la presó Model, de Barcelona
	Tram. 314-12148/10
	Resposta del Govern



	2.	Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
	2.25.	Preguntes al Govern
	2.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la interlocutòria que anul·la la concessió del tercer grau penitenciari a dos ex-alts càrrecs de Ferrocarrils de la Generalitat que estaven condemnats
	Tram. 311-00802/10
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la concessió del tercer grau penitenciari a dos ex-alts càrrecs de Ferrocarrils de la Generalitat
	Tram. 311-00803/10
	Retirada



	3.	Tramitacions en curs
	3.25.	Preguntes al Govern
	3.25.05.	Preguntes orals en el Ple
	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el model per a sortir de la crisi i sobre les previsions de creixement econòmic i creació d’ocupació
	Tram. 310-00264/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el servei d’urgències de l’Hospital de Bellvitge
	Tram. 310-00265/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el dèficit públic del 2013
	Tram. 310-00266/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’accés del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya a bases de dades sense autorització legal
	Tram. 310-00267/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les retallades en les assignacions als hospitals i a l’activitat concertada
	Tram. 310-00268/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la proliferació de plataformes privades de lloguer d’apartaments turístics, d’habitatges d’ús turístic i d’habitacions en domicilis particulars
	Tram. 310-00269/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Saló Alimentària 2014
	Tram. 310-00270/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions per a situar les empreses culturals i creatives en primera línia de la innovació, la tecnologia i el món digital
	Tram. 310-00271/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el debat general sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats i sobre l’impuls de les mesures acordades
	Tram. 310-00272/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions i els protocols desenvolupats arran de les dues defuncions de ciutadans que havien estat detinguts per agents dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 310-00273/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les raons de la carta de la vicepresidenta del Govern als alcaldes amb relació a l’organització de la consulta sobre el futur polític de Catalunya
	Tram. 310-00274/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les darreres dades de la desocupació
	Tram. 310-00275/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00155/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social
	Tram. 317-00156/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00157/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00158/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00159/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00160/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00161/10
	Anunci


	3.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons de la carta de la vicepresidenta del Govern als alcaldes amb relació a l’organització de la consulta sobre el futur polític de Catalunya
	Tram. 311-01275/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la consideració com a mecanisme de pressió de la carta de la vicepresidenta del Govern als alcaldes amb relació a l’organització de la consulta sobre el futur polític de Catalunya
	Tram. 311-01276/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’exigència a l’Administració local d’un compromís de col·laboració amb relació a l’organització de la consulta sobre el futur polític de Catalunya
	Tram. 311-01277/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la base legal de la convocatòria de la consulta sobre el futur polític de Catalunya
	Tram. 311-01278/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data prevista i l’habilitació legal per a convocar la consulta sobre el futur polític de Catalunya
	Tram. 311-01279/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compromís que s’exigeix als alcaldes amb relació a l’organització de la consulta sobre el futur polític de Catalunya
	Tram. 311-01280/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’expedient sancionador incoat per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades al Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya
	Tram. 311-01289/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els expedients sancionadors incoats per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades al Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya
	Tram. 311-01290/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el coneixement que té del web Nova Terra Lliure
	Tram. 311-01291/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions amb relació al web Nova Terra Lliure
	Tram. 311-01292/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les bases de dades a què tenen accés els Mossos d’Esquadra
	Tram. 311-01293/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les bases de dades a què tenen accés els Mossos d’Esquadra per mitjà d’altres cossos policials o administracions
	Tram. 311-01294/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la sol·licitud dels Mossos d’Esquadra al Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya de tenir accés a diverses bases de dades
	Tram. 311-01295/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre una informació relativa al seguiment de partits polítics per part dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 311-01296/10
	Anunci


	3.25.	Preguntes al Govern
	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió de Molins de Rei (Baix Llobregat) en la zona 1 del sistema tarifari integrat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 314-12259/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’establiment d’un sistema de quilometratge que substitueixi el sistema tarifari integrat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 314-12260/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’abaixar el preu dels títols de transport per a pal·liar el greuge comparatiu dels usuaris del sistema tarifari integrat de Molins de Rei (Baix Llobregat)
	Tram. 314-12261/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’incompliment de l’objectiu de dèficit públic del 2013
	Tram. 314-12262/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la confraternització d’agents de l’àrea regional de recursos operatius dels Mossos d’Esquadra amb membres de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios
	Tram. 314-12264/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la suposada proposta de Westfield Group de construir un gran centre comercial al Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) i el manteniment del compromís de consensuar la limitació del 
	Tram. 314-12265/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la velocitat mitjana a les autopistes, les autovies i les vies d’accés a Barcelona
	Tram. 314-12266/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació dels agents de trànsit dels Mossos d’Esquadra amb guants amb proteccions, impermeables i polivalents
	Tram. 314-12267/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les característiques dels guants dels agents de trànsit dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-12268/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la freqüència de lliurament de guants als agents de trànsit dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-12269/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de guants dels agents de trànsit dels Mossos d’Esquadra que han estat renovats el 2013 i el 2014
	Tram. 314-12270/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de guants per als agents de trànsit dels Mossos d’Esquadra que s’adquiriran el 2014 i sobre el nombre de motoristes de trànsit
	Tram. 314-12271/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atenció veterinària als gossos dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-12272/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contracte amb l’Hospital Clínic Veterinari de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona relatiu a l’atenció veterinària als gossos dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-12273/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el servei de rentatge de roba per als agents dels Mossos d’Esquadra destinats a les galeries de tir
	Tram. 314-12274/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manifestació que va tenir lloc a Barcelona el 29 de març de 2014
	Tram. 314-12275/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis científics encarregats amb motiu del debat sobre el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre
	Tram. 314-12276/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sancions imposades a centres de submarinisme de les Illes Medes
	Tram. 314-12277/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions fetes pels agents rurals per activitats d’immersió a les Illes Medes entre juny i setembre del 2013
	Tram. 314-12278/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que té del web Nova Terra Lliure
	Tram. 314-12279/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions amb relació al web Nova Terra Lliure
	Tram. 314-12280/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les bases de dades a què tenen accés els Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-12281/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les bases de dades a què tenen accés els Mossos d’Esquadra per mitjà d’altres cossos policials o administracions
	Tram. 314-12282/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sol·licitud dels Mossos d’Esquadra al Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya de tenir accés a diverses bases de dades
	Tram. 314-12283/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’expedient sancionador incoat per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades al Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya
	Tram. 314-12284/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients sancionadors incoats per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades al Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya
	Tram. 314-12285/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acomiadament de personal dels Serveis d’Intervenció Especialitzada en Violència Masclista
	Tram. 314-12286/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’exhibició de banderes estelades en dependències policials
	Tram. 314-12287/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre una informació relativa al seguiment de partits polítics per part dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-12288/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de millorament i reforma de l’Institut Bruguers, de Gavà (Baix Llobregat)
	Tram. 314-12289/10
	Formulació


	3.27.	Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	3.27.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les mesures de transparència en la contractació de produccions externes
	Tram. 322-00169/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la programació prevista amb relació a les eleccions al Parlament Europeu
	Tram. 322-00170/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el darrer informe del Consell Assessor de Continguts i de Programació
	Tram. 322-00171/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el procés d’externalització del Departament Comercial de TV3
	Tram. 322-00172/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les darreres reunions relatives al conveni i el calendari de negociacions
	Tram. 322-00173/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’adjudicació del concurs per a l’externalització del Departament Comercial de TV3
	Tram. 322-00174/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a cobrir els actes de presentació de plataformes i associacions de la societat civil
	Tram. 322-00175/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pluralisme lingüístic a Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio
	Tram. 322-00176/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a eixugar el dèficit del 2013
	Tram. 322-00177/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la previsió d’evolució de l’execució pressupostària durant el 2014
	Tram. 322-00178/10
	Anunci

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a estrènyer els vincles amb les altres comunitats de llengua i cultura catalanes
	Tram. 322-00179/10
	Anunci

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el responsable del contingut dels serveis informatius
	Tram. 323-00066/10
	Anunci

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els resultats d’audiència i la relació amb els nous audímetres
	Tram. 323-00067/10
	Anunci

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre el tractament de la publicitat en espais informatius
	Tram. 323-00068/10
	Anunci

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el programa del Canal 33 Cosins germans
	Tram. 323-00069/10
	Anunci

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els eixos bàsics de la programació que defineixen la vinculació de Televisió de Catalunya amb les comarques
	Tram. 323-00070/10
	Anunci

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre els eixos bàsics de la programació que defineixen la vinculació de Catalunya Ràdio amb les comarques
	Tram. 323-00071/10
	Anunci

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els eixos bàsics de la programació per a satisfer les necessitats culturals dels ciutadans
	Tram. 323-00072/10
	Anunci

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre els eixos bàsics de la programació per a satisfer les necessitats culturals dels ciutadans
	Tram. 323-00073/10
	Anunci

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els eixos bàsics de la programació per a difondre i promoure les diverses modalitats esportives
	Tram. 323-00074/10
	Anunci




