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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la mort d’un nadó als serveis d’urgències del CAP Jaume I,  
de Montcada i Reixac (Vallès Occidental) el 17 d’octubre de 
2013
Tram. 314-10221/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del cost del material per a diabètics de l’Institut 
Català de la Salut del 2003 ençà
Tram. 314-10532/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost destinat a la lluita contra el VIH i la sida en el pe-
ríode 2003-2014
Tram. 314-10549/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament de les subvencions a les entitats especialitzades 
en VIH i sida
Tram. 314-10552/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la compra pública, lloc de derivació, altes mèdi-
ques, altes quirúrgiques, proves d’imatge mèdica, altres es-
pecialitats i urgències del 2010 ençà i la previsió per al 2014
Tram. 314-10595/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
característiques i les causes del brot de parotiditis detectat 
entre estudiants de la Universitat Pompeu Fabra
Tram. 314-10649/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la plantilla de l’Institut Català de la Salut, del 
Sistema d’Emergències Mèdiques i de les empreses públi-
ques i els consorcis sanitaris del 2003 ençà
Tram. 314-10657/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures adoptades per a garantir la medicació continuada a 
totes les persones que la necessiten
Tram. 314-10803/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment del càncer de tiroide
Tram. 314-11032/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del càncer de tiroide
Tram. 314-11033/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
intoxicació alimentària a Alp (Cerdanya)
Tram. 314-11053/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
canons de so incorporats al material antiavalots dels Mos-
sos d’Esquadra
Tram. 314-11216/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectius de la Brigada Mòbil del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 314-11219/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
portaveu del Cos de Mossos d’Esquadra i sobre l’Oficina del 
Portaveu de la Direcció General de la Policia
Tram. 314-11220/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que feien tasques de vigilància privada 
al Departament d’Interior amb data de l’1 de gener del 2012, 
2013 i 2014
Tram. 314-11221/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la formació dels mossos d’esquadra de la Unitat de Mitjans 
Aeris del 2011 ençà
Tram. 314-11225/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pla formatiu dels mossos d’esquadra de la Unitat de Mitjans 
Aeris
Tram. 314-11226/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
reconeixement de la titulació d’operador de grua al Cos de 
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-11227/10
Resposta del Govern p. 20
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds dels mossos d’esquadra als cursos de formació 
de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Tram. 314-11228/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
casos en què el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència 112 Catalunya no ha comunicat una emergència a la 
Guàrdia Civil
Tram. 314-11229/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
felicitacions públiques als agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-11259/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
consulta de les persones designades com a beneficiàries en 
cas de defunció de mossos d’esquadra
Tram. 314-11260/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
agressions a agents dels Mossos d’Esquadra embarassa-
des del 2011 ençà
Tram. 314-11261/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
utilització del canó de so dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-11262/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del canó de so dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-11263/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la formació dels mossos d’esquadra per a la utilització del 
canó de so
Tram. 314-11264/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avaluació de la utilització del canó de so dels Mossos d’Es-
quadra
Tram. 314-11265/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
supòsits en què s’utilitza el canó de so dels Mossos d’Es-
quadra
Tram. 314-11266/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els terminis de reposició dels uniformes del Cos de Mossos 
d’Esquadra
Tram. 314-11267/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
terminis de reposició dels uniformes del Cos de Bombers
Tram. 314-11268/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya 
quan s’activa el Pla especial d’emergències per contamina-
ció accidental de les aigües marines
Tram. 314-11302/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de les subvencions als ajuntaments per a polítiques 
d’igualtat del 2010 ençà
Tram. 314-11310/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de les subvencions a entitats per a desenvolupar 
polítiques per a dones del 2010 ençà
Tram. 314-11311/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
entitats que han rebut subvencions per a desenvolupar polí-
tiques per a dones del 2010 ençà
Tram. 314-11312/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
transferències rebudes provinents de l’Estat per a polítiques 
d’igualtat del 2010 ençà
Tram. 314-11313/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de les obres d’ampliació de l’Arxiu Històric Comarcal 
de les Terres de l’Ebre
Tram. 314-11335/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de les negociacions relatives al conveni d’ús de l’Arxiu 
Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre entre la Generalitat 
i l’Ajuntament de Tortosa
Tram. 314-11336/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de locals de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Incasòl a Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 314-11370/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de millora del barri de la Ribera, de Montcada i Rei-
xac (Vallès Occidental)
Tram. 314-11376/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de millora del barri de Can Sant Joan, de Montcada 
i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 314-11377/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres del Pla de barris a Montcada i Reixac (Vallès Oc-
cidental)
Tram. 314-11378/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
raons per les quals no s’han iniciat les actuacions del pro-
grama «Romànic Obert» a les esglésies de Selmella, al Pont 
d’Armentera (Alt Camp), i de Sant Pere de Savellà, a Conesa 
(Conca de Barberà)
Tram. 314-11423/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de les actuacions del Programa de cellers coopera-
tius a diversos municipis del Camp de Tarragona
Tram. 314-11427/10
Resposta del Govern p. 29



23 d’abril de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 306

SUMARI 3

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords del Departament de Cultura amb el Conservatori del 
Liceu i el Taller de Músics
Tram. 314-11530/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’existència d’un conveni entre el Departament de Cultura i el 
Conservatori del Liceu
Tram. 314-11531/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’existència d’un conveni entre el Departament de Cultura i 
el Taller de Músics
Tram. 314-11532/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació del Departament de Cultura amb les escoles de mú-
sica de titularitat privada que imparteixen estudis musicals 
de grau superior
Tram. 314-11533/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
subvencions del Departament de Cultura al Conservatori del 
Liceu del 2011 ençà
Tram. 314-11534/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
subvencions del Departament de Cultura al Taller de Músics 
del 2011 ençà
Tram. 314-11535/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari previst per al trasllat de l’Arxiu Comarcal del Baix 
Llobregat
Tram. 314-11939/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
dipòsit controlat de residus no perillosos de Sant Mateu de 
Bages
Tram. 314-12083/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de la tramitació del dipòsit controlat de residus no pe-
rillosos de Sant Mateu de Bages
Tram. 314-12084/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’existència d’algun recurs contenciós administratiu amb re-
lació al dipòsit controlat de residus no perillosos de Sant 
Mateu de Bages
Tram. 314-12085/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment del dipòsit controlat de residus no perillosos 
de Sant Mateu de Bages d’acord amb el Pla territorial secto-
rial d’infraestructures de gestió de residus municipals
Tram. 314-12086/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
desprogramació del dipòsit controlat de residus no perillo-
sos de Sant Mateu de Bages
Tram. 314-12087/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’autorització a l’empresa ATLL Concessionària de la 

Generalitat, SA per a subcontractar l’empresa operadora 
ATLL, SA
Tram. 314-12093/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’autorització a l’empresa ATLL Concessionària de la Gene-
ralitat, SA per a traslladar treballadors a l’empresa operado-
ra ATLL, SA
Tram. 314-12094/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
legalitat de l’autorització a l’empresa ATLL Concessionària 
de la Generalitat, SA per a subcontractar l’empresa opera-
dora ATLL, SA
Tram. 314-12095/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
conveniència d’autoritzar subrogacions dels serveis d’abas-
tament d’aigua
Tram. 314-12096/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
drets laborals i socials dels treballadors de l’empresa ATLL 
Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA
Tram. 314-12097/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
concessió de l’autorització a l’empresa ATLL Concessionà-
ria de la Generalitat, SA per a subcontractar l’empresa ope-
radora ATLL, SA
Tram. 314-12098/10
Resposta del Govern p. 32

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

1.27.10. 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
Substanciació p. 33

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
Substanciació p. 33

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
Substanciació p. 33

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
Substanciació p. 33

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
Substanciació p. 33
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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
Substanciació p. 33

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
Substanciació p. 34

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
Substanciació p. 34

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
Substanciació p. 34

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
Substanciació p. 34

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
Substanciació p. 34

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
Substanciació p. 34

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
Substanciació p. 34

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
Substanciació p. 34

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
Substanciació p. 35

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
Substanciació p. 35

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
Substanciació p. 35

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
Substanciació p. 35

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
Substanciació p. 35

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
Substanciació p. 35

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el temps que van tardar els Mossos d’Esqua-
dra a arribar a l’autovia B-24 en l’atropellament d’una agent 
d’aquest cos policial el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01297/10
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el temps que va tardar la policia local de Pallejà 
(Baix Llobregat) a arribar a l’autovia B-24 en l’atropellament 
d’una agent dels Mossos d’Esquadra el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01298/10
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el temps que va tardar la primera ambulància 
a arribar a l’autovia B-24 en l’atropellament d’una agent dels 
Mossos d’Esquadra el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01299/10
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el temps que va tardar la segona ambulància 
a arribar a l’autovia B-24 en l’atropellament d’una agent dels 
Mossos d’Esquadra el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01300/10
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el temps que es va tardar a localitzar el responsa-
ble de l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra 
a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012 i a posar-lo a dispo-
sició judicial
Tram. 311-01301/10
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la reunió en un bar de Molins de Rei (Baix 
Llobregat) de mossos d’esquadra amb la família de l’agent 
d’aquest cos atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 
2012
Tram. 311-01302/10
Anunci p. 38
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les persones que estaven al lloc de l’atropellament 
d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 
de juliol de 2012 a les quals es va prendre declaració
Tram. 311-01303/10
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el passaport que van trobar al cotxe que va atro-
pellar l’agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 
de juliol de 2012
Tram. 311-01304/10
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la constatació en l’atestat policial de la marca de 
pintura que es va trobar al costat dret de l’autovia B-24 en 
l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra el 23 
de juliol de 2012
Tram. 311-01305/10
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la sabatilla que van trobar en el cotxe que va atro-
pellar l’agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 
de juliol de 2012
Tram. 311-01306/10
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les queixes que els familiars de l’agent dels Mos-
sos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 
2012 van adreçar al Departament d’Interior amb relació a la 
investigació dels fets
Tram. 311-01307/10
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’atenció dispensada als familiars de l’agent 
dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 
de juliol de 2012
Tram. 311-01308/10
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el temps que es va tardar a redactar l’atestat 
definitiu de les causes de l’atropellament d’una agent dels 
Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01309/10
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la unitat mèdica que té l’electrocardiograma 
que es va fer a l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a 
l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01310/10
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les persones a qui es van lliurar objectes personals 
de l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia 
B-24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01311/10
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la sol·licitud de la família de l’agent dels Mos-
sos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol 
de 2012 perquè es redactés l’atestat de l’accident en cas-
tellà
Tram. 311-01312/10
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el paper del zoològic de Barcelona en l’oferta turís-
tica, cultural, educativa i mediambiental
Tram. 311-01313/10
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el pla d’actuació del zoològic de Barcelona
Tram. 311-01314/10
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’accés al parc de la Ciutadella des del carrer de 
Wellington i les repercussions d’aquest projecte per al zoo-
lògic de Barcelona
Tram. 311-01315/10
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el model de gestió del zoològic de Barcelona
Tram. 311-01316/10
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures per a solucionar les deficiències d’al-
gunes instal·lacions del zoològic de Barcelona
Tram. 311-01317/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’adjudicació de la contractació de personal del 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 311-01318/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’adjudicació de la contractació de tecnologia i 
equipaments del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència 112
Tram. 311-01319/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’adquisició de material per al Centre d’Atenció 
i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Barcelona i de Reus
Tram. 311-01320/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les seus del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112
Tram. 311-01321/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de treballadors i de gestors de trucades 
del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 311-01322/10
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la formació en emergències dels operadors del 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 dels 
darrers cinc anys
Tram. 311-01323/10
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’interval entre trucades dels operadors del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 311-01324/10
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la derivació de les trucades entrants als gestors 
del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 311-01325/10
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la identificació dels usuaris del Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 311-01326/10
Anunci p. 46
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els indicadors per a avaluar la gestió de les truca-
des al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 311-01327/10
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el material i el programari del Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Barcelona
Tram. 311-01328/10
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cost de l’actualització de la base de dades del 
programa Sèneca del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112
Tram. 311-01329/10
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la disponibilitat de les dades automàtiques del te-
lèfon des del qual es fa la trucada al Centre d’Atenció i Ges-
tió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 311-01330/10
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la incorporació de treballadors provinents de les 
empreses subcontractades al Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112
Tram. 311-01331/10
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la instal·lació d’indicadors de la cobertura del Cen-
tre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 311-01332/10
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius pels quals el presumpte autor de l’atro-
pellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia 
B-24 el 23 de juliol de 2012 no va ésser detingut
Tram. 311-01333/10
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la investigació de l’atropellament d’una agent dels 
Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01334/10
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la imparcialitat i l’objectivitat de la investigació de 
l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’au-
tovia B-24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01335/10
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les explicacions donades a la família de l’agent 
dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 
de juliol de 2012
Tram. 311-01336/10
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la revisió per part del director general de la Policia 
de la investigació de la mort de l’agent dels Mossos d’Es-
quadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01337/10
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’atenció dels serveis mèdics i sanitaris a l’agent 
dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 
de juliol de 2012
Tram. 311-01338/10
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el lliurament de les restes de roba de l’agent dels 
Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juli-
ol de 2012 a la seva família
Tram. 311-01339/10
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el temps d’activació de l’ambulància avançada en 
l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’au-
tovia B-24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01340/10
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la manca d’informació a les ambulàncies de l’exis-
tència d’una víctima en estat molt greu en l’atropellament 
d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 
de juliol de 2012
Tram. 311-01341/10
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la certificació de la mort de l’agent dels Mos-
sos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol 
de 2012
Tram. 311-01342/10
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’actitud inapropiada dels membres del Siste-
ma d’Emergències Mèdiques que van atendre l’agent dels 
Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de 
juliol de 2012
Tram. 311-01343/10
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les raons per les quals fou un tècnic sanitari qui in-
formà el coordinador tècnic sobre l’hospital on traslladaven 
l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 
el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01344/10
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la inspecció ocular del vehicle causant de l’atro-
pellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia 
B-24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01345/10
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les persones implicades en l’atropellament d’una 
agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de ju-
liol de 2012
Tram. 311-01346/10
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la modificació de la normativa reguladora de les 
eleccions de representants del Cos dels Mossos d’Esqua-
dra al Consell de la Policia - Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01347/10
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la modificació de la normativa reguladora de les 
eleccions al Consell de la Policia - Mossos d’Esquadra pel 
que fa al vot per correu
Tram. 311-01348/10
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la modificació de la normativa reguladora de les 
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eleccions al Consell de la Policia - Mossos d’Esquadra pel 
que fa al vot electrònic
Tram. 311-01349/10
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la incentivació del vot presencial en les eleccions 
al Consell de la Policia - Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01350/10
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions per a solucionar les deficièn cies 
de les instal·lacions de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de la 
comissaria dels Mossos d’Esquadra de Castelldefels (Baix 
Llobregat)
Tram. 311-01351/10
Anunci p. 54

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interrupcions voluntàries de l’embaràs en el perí-
ode 2003-2013
Tram. 314-12290/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interrupcions voluntàries de l’embaràs finançades 
pel Servei Català de la Salut en el període 2003-2013
Tram. 314-12291/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les dades de venda i dispensació pública d’anticonceptius 
d’emergència en el període 2009-2013
Tram. 314-12292/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
col·lectius de l’àmbit sanitari als quals no s’aplica la retallada 
del 15% de feina i sou
Tram. 314-12293/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients oberts a professors d’ençà de l’entrada en vigor 
del Decret 155/2010, de la direcció dels centres educatius 
públics i del personal directiu professional docent
Tram. 314-12294/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el compliment de la Llei d’educació de Catalunya pel que 
fa a la participació dels consells escolars en la resolució de 
conflictes
Tram. 314-12295/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
amb relació a un procés de selecció de l’Administració de la 
Generalitat
Tram. 314-12296/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les malalties professionals en el període 2010-
2013
Tram. 314-12297/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels ingressos per facturació a mútues en el perí-
ode 2011-2013
Tram. 314-12298/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures adoptades pel Departament de Salut amb relació a 
les cigarretes electròniques
Tram. 314-12299/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’externalització de la facturació a tercers de l’Institut Català 
de la Salut
Tram. 314-12300/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
bases, el pressupost i les clàusules de confidencialitat en 
l’externalització de la facturació a tercers de l’Institut Català 
de la Salut
Tram. 314-12301/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adjudicació de la informatització de l’Institut Català de la 
Salut
Tram. 314-12302/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions d’obertura d’una unitat de semicrítics a l’Hospital 
Doctor Josep Trueta
Tram. 314-12303/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
horaris del consultori local de Portbou (Alt Empordà)
Tram. 314-12304/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les malalties de declaració obligatòria i de de-
claració individualitzada del 2000 al 2013
Tram. 314-12305/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions prioritàries amb relació a la crisi i la salut i sobre els 
indicadors de seguiment per al període 2014-2020
Tram. 314-12306/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació pressupostària per als centres hospitalaris de 
l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-12307/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de la reducció del pressupost de l’Hospital Joan XXIII, 
de Tarragona
Tram. 314-12308/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manifest de rebuig de la nova retallada pressupostària sig-
nat pels caps de servei i d’unitats assistencials de l’Hospital 
Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 314-12309/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de la reducció del pressupost de l’Hospital Univer-
sitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-12310/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
inversions que s’executaran a l’Hospital Doctor Josep True-
ta, de Girona, el 2014 i el 2015
Tram. 314-12311/10
Formulació p. 61
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat que es farà al pavelló de govern de l’Hospital Doc-
tor Josep Trueta, de Girona
Tram. 314-12312/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el trasllat del laboratori de l’Hospital Doctor Josep Trueta a 
l’Hospital de Santa Caterina
Tram. 314-12313/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions de trasllat d’activitat de l’Hospital Doctor Josep 
Trueta a l’Hospital de Santa Caterina
Tram. 314-12314/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte executiu de l’Hospital Doctor Josep Trueta - Cam-
pus de Salut Trueta, de Girona
Tram. 314-12315/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els solars proposats per l’Ajuntament de Girona per a cons-
truir-hi l’Hospital de Girona
Tram. 314-12316/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
proposta de descentralització i cooperació territorial entre 
l’Institut Català de la Salut de Girona i l’Institut Assistència 
Sanitària
Tram. 314-12317/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
finançament de la vacuna Ruti contra la tuberculosi
Tram. 314-12318/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat quirúrgica i l’assignació als centres sanitaris
Tram. 314-12319/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’activitat dels hospitals de la regió sanitària de 
Girona del 2010 al 2013
Tram. 314-12320/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’activitat dels hospitals de la regió sanitària del 
Camp de Tarragona del 2010 al 2013
Tram. 314-12321/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació finalista per regions sanitàries i àrees bàsiques 
de salut per al 2014
Tram. 314-12322/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de professionals sanitaris en actiu al sistema sani-
tari en el període 2003-2013
Tram. 314-12323/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels professionals sanitaris desocupats en el pe-
ríode 2003-2013
Tram. 314-12324/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels professionals sanitaris que han emigrat en el 
període 2003-2013
Tram. 314-12325/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels salaris de l’Institut Català de la Salut i del sec-
tor concertat
Tram. 314-12326/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels casos de malària, dengue i altres malalties 
tropicals en el període 2003-2013
Tram. 314-12327/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els protocols clínics i de cribratge per a detectar la malària 
i el dengue
Tram. 314-12328/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
alertes davant la possibilitat que el mosquit tigre sigui vector 
de diverses malalties
Tram. 314-12329/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
protocols preventius amb relació a l’alerta de l’Organització 
Mundial de la Salut sobre els brots d’Ebola a l’Àfrica
Tram. 314-12330/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Registre del conjunt mínim bàsic de dades de consultes 
externes
Tram. 314-12331/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels trasllats a l’estranger per a tractaments auto-
ritzats pel Servei Català de la Salut en el període 2003-2013
Tram. 314-12332/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació i l’import dels projectes finançats amb la recaptació 
de La Marató de TV3 del 2012
Tram. 314-12333/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris de selecció dels projectes i el sistema d’assignació 
dels recursos obtinguts a La Marató de TV3 del 2012
Tram. 314-12334/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació i l’import dels projectes finançats amb la recaptació 
de La Marató de TV3 del 2010
Tram. 314-12335/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació i l’import dels projectes finançats amb la recaptació 
de La Marató de TV3 del 2011
Tram. 314-12336/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació i l’import dels projectes finançats amb la recaptació 
de La Marató de TV3 del 2013
Tram. 314-12337/10
Formulació p. 68



23 d’abril de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 306

SUMARI 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris de selecció de projectes i el sistema d’assignació 
dels recursos obtinguts a La Marató de TV3 del 2010
Tram. 314-12338/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris de selecció de projectes i el sistema d’assignació 
dels recursos obtinguts a La Marató de TV3 del 2011
Tram. 314-12339/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris de selecció de projectes i el sistema d’assignació 
dels recursos obtinguts a La Marató de TV3 del 2013
Tram. 314-12340/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avaluació i el seguiment dels projectes finançats per La Ma-
rató de TV3 del 2010
Tram. 314-12341/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avaluació i el seguiment dels projectes finançats per La Ma-
rató de TV3 del 2011
Tram. 314-12342/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avaluació i el seguiment dels projectes finançats per La Ma-
rató de TV3 del 2012
Tram. 314-12343/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avaluació i el seguiment dels projectes finançats per La Ma-
rató de TV3 del 2013
Tram. 314-12344/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
detecció d’incidències en els serveis de transport sanitari 
prestats per Ambulàncies Reus
Tram. 314-12345/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’obertura d’expedients informatius amb relació als serveis 
de transport sanitari prestats per Ambulàncies Reus
Tram. 314-12346/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius al Parc de Bombers de Rubí - Sant Cugat 
del Vallès el 5 d’abril de 2014
Tram. 314-12347/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
plantilles i el pagament de complements dels inspectors de 
treball i seguretat industrial del 2010 ençà
Tram. 314-12348/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
plantilles i el pagament de complements dels sotsinspectors 
de treball i seguretat industrial del 2010 ençà
Tram. 314-12349/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’emplaçament del nou centre d’ensenyament secundari de 
Vallbona d’Anoia
Tram. 314-12350/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’acord amb l’ajuntament pel que fa a l’emplaçament del nou 
centre d’ensenyament secundari de Vallbona d’Anoia
Tram. 314-12351/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari previst per a la construcció del nou centre d’ense-
nyament secundari de Vallbona d’Anoia
Tram. 314-12352/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
despesa en manteniment i inversió a les escoles del Vallès 
Occidental els cursos 2011-2012 i 2012-2013
Tram. 314-12353/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les transferències del Departament d’Ensenyament als ajun-
taments del Vallès Occidental els cursos 2011-2012 i 2012-
2013
Tram. 314-12354/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el temps que van tardar els Mossos d’Esquadra a arribar a 
l’autovia B-24 en l’atropellament d’una agent d’aquest cos 
policial el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-12355/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps que va tardar la policia local de Pallejà (Baix Llobre-
gat) a arribar a l’autovia B-24 en l’atropellament d’una agent 
dels Mossos d’Esquadra el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-12356/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps que va tardar la primera ambulància a arribar a l’au-
tovia B-24 en l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Es-
quadra el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-12357/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps que va tardar la segona ambulància a arribar a l’au-
tovia B-24 en l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Es-
quadra el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-12358/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps que es va tardar a localitzar el responsable de l’atro-
pellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia 
B-24 el 23 de juliol de 2012 i a posar-lo a disposició judicial
Tram. 314-12359/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reunió en un bar de Molins de Rei (Baix Llobregat) de mos-
sos d’esquadra amb la família de l’agent d’aquest cos atro-
pellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-12360/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
persones que estaven al lloc de l’atropellament d’una agent 
dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 
2012 a les quals es va prendre declaració
Tram. 314-12361/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
passaport que van trobar al cotxe que va atropellar l’agent 
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dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 
2012
Tram. 314-12362/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
constatació en l’atestat policial de la marca de pintura que 
es va trobar al costat dret de l’autovia B-24 en l’atropella-
ment d’una agent dels Mossos d’Esquadra el 23 de juliol 
de 2012
Tram. 314-12363/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
sabatilla que van trobar en el cotxe que va atropellar l’agent 
dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 
2012
Tram. 314-12364/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
queixes que els familiars de l’agent dels Mossos d’Esquadra 
atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012 van adre-
çar al Departament d’Interior amb relació a la investigació 
dels fets
Tram. 314-12365/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’atenció dispensada als familiars de l’agent dels Mossos 
d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 
2012
Tram. 314-12366/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps que es va tardar a redactar l’atestat definitiu de les 
causes de l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Es-
quadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-12367/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la unitat mèdica que té l’electrocardiograma que es va fer a 
l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 
el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-12368/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
persones a qui es van lliurar objectes personals de l’agent 
dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 
de juliol de 2012
Tram. 314-12369/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
sol·licitud de la família de l’agent dels Mossos d’Esquadra 
atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012 perquè es 
redactés l’atestat de l’accident en castellà
Tram. 314-12370/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
sous d’alguns caps del zoològic de Barcelona
Tram. 314-12371/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pla d’actuació del zoològic de Barcelona
Tram. 314-12372/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’accés al parc de la Ciutadella des del carrer de Wellington  
i les repercussions d’aquest projecte per al zoològic de Bar-
celona
Tram. 314-12373/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
model de gestió del zoològic de Barcelona
Tram. 314-12374/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
model de manteniment del zoològic de Barcelona
Tram. 314-12375/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a solucionar les deficiències d’algunes instal-
lacions del zoològic de Barcelona
Tram. 314-12376/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de la pintura del delfinari del zoològic de Barcelona
Tram. 314-12377/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies per violència masclista en el període 
2012-2014
Tram. 314-12378/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies per violència masclista que s’han arxi-
vat en el període 2012-2014
Tram. 314-12379/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de casos de violència masclista detectats en el pe-
ríode 2012-2014
Tram. 314-12380/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de casos arxivats als jutjats de violència contra la 
dona entre el gener del 2012 i l’abril del 2014
Tram. 314-12381/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les històries clíniques de menors amb indicacions de risc de 
malnutrició
Tram. 314-12382/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost executat total i el dèficit pressupostari del 2013 
de l’Hospital de la Vall d’Hebron, de Barcelona
Tram. 314-12383/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost executat total i el dèficit pressupostari del 2013 
de l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)
Tram. 314-12384/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost executat total i el dèficit pressupostari del 2013 
de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
Tram. 314-12385/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost executat total i el dèficit pressupostari del 2013 
de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, de Badalona 
(Barcelonès)
Tram. 314-12386/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost executat total i el dèficit pressupostari del 2013 



23 d’abril de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 306

SUMARI 11

de l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelonès)
Tram. 314-12387/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost executat total i el dèficit pressupostari del 2013 
de l’Hospital de Viladecans
Tram. 314-12388/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost executat total i el dèficit pressupostari del 2013 
de l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 314-12389/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost executat total i el dèficit pressupostari del 2013 
de l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-12390/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
traspàs de la gestió dels serveis de radiologia de Tarragona 
a l’Institut de Diagnòstic per la Imatge
Tram. 314-12391/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
gestió dels serveis d’oncohematologia de l’Hospital Joan 
XXIII, de Tarragona, i de l’Hospital Verge de la Cinta, de Tor-
tosa
Tram. 314-12392/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inversió prevista a l’Hospital Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 314-12393/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pas a nivell de Ferrocarrils de la Generalitat a Igualada 
(Anoia)
Tram. 314-12394/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
terminis d’execució per a suprimir el pas a nivell de Ferrocar-
rils de la Generalitat a Igualada (Anoia)
Tram. 314-12395/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte Tren-Tram del pas a nivell de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat a Igualada (Anoia)
Tram. 314-12396/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pas a nivell de Ferrocarrils de la Generalitat a Vallbona 
d’Anoia
Tram. 314-12397/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
terminis d’execució per a suprimir el pas a nivell de Ferrocar-
rils de la Generalitat a Vallbona d’Anoia
Tram. 314-12398/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte Tren-Tram del pas a nivell de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat a Vallbona d’Anoia
Tram. 314-12399/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pas a nivell de Ferrocarrils de la Generalitat a Masquefa 
(Anoia)
Tram. 314-12400/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
terminis d’execució per a suprimir el pas a nivell de Ferrocar-
rils de la Generalitat a Masquefa (Anoia)
Tram. 314-12401/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte Tren-Tram del pas a nivell de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat a Masquefa (Anoia)
Tram. 314-12402/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’adjudicació de la contractació de personal del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-12403/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adjudicació de la contractació de tecnologia i equipaments 
del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-12404/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adquisició de material per al Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 de Barcelona i de Reus
Tram. 314-12405/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les seus del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgèn-
cia 112
Tram. 314-12406/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de treballadors i de gestors de trucades del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-12407/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
formació en emergències dels operadors del Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 dels darrers cinc 
anys
Tram. 314-12408/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’interval entre trucades dels operadors del Centre d’Atenció 
i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-12409/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la derivació de les trucades entrants als gestors del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-12410/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la identificació dels usuaris del Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-12411/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
indicadors per a avaluar la gestió de les trucades al Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-12412/10
Formulació p. 94
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
material i el programari del Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència 112 de Barcelona
Tram. 314-12413/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost de l’actualització de la base de dades del programa 
Sèneca del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgèn-
cia 112
Tram. 314-12414/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
disponibilitat de les dades automàtiques del telèfon des del 
qual es fa la trucada al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112
Tram. 314-12415/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la incorporació de treballadors provinents de les empreses 
subcontractades al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112
Tram. 314-12416/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
instal·lació d’indicadors de la cobertura del Centre d’Atenció 
i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-12417/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius pels quals el presumpte autor de l’atropellament 
d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 
de juliol de 2012 no va ésser detingut
Tram. 314-12418/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la investigació de l’atropellament d’una agent dels Mossos 
d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-12419/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
imparcialitat i l’objectivitat de la investigació de l’atropella-
ment d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 
el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-12420/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les explicacions donades a la família de l’agent dels Mos-
sos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol 
de 2012
Tram. 314-12421/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
revisió per part del director general de la Policia de la investi-
gació de la mort de l’agent dels Mossos d’Esquadra atrope-
llada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-12422/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’atenció dels serveis mèdics i sanitaris a l’agent dels Mos-
sos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol 
de 2012
Tram. 314-12423/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
lliurament de les restes de roba de l’agent dels Mossos d’Es-

quadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012 a 
la seva família
Tram. 314-12424/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps d’activació de l’ambulància avançada en l’atropella-
ment d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 
el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-12425/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
manca d’informació a les ambulàncies de l’existència d’una 
víctima en estat molt greu en l’atropellament d’una agent 
dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 
2012
Tram. 314-12426/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
certificació de la mort de l’agent dels Mossos d’Esquadra 
atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-12427/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actitud inapropiada dels membres del Sistema d’Emergèn-
cies Mèdiques que van atendre l’agent dels Mossos d’Es-
quadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-12428/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les raons per les quals fou un tècnic sanitari qui informà el 
coordinador tècnic sobre l’hospital on traslladaven l’agent 
dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 
de juliol de 2012
Tram. 314-12429/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la inspecció ocular del vehicle causant de l’atropellament 
d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 
de juliol de 2012
Tram. 314-12430/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les persones implicades en l’atropellament d’una agent dels 
Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-12431/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’arranjar la carretera de Rialp a Port Ainé
Tram. 314-12432/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
converses mantingudes amb Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya per a acordar la gestió de l’arranjament de la 
carretera de Rialp a Port Ainé
Tram. 314-12433/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de fer actuacions d’urgència a la carretera de Rialp 
a Port Ainé
Tram. 314-12434/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari previst per a arranjar la carretera de Rialp a Port 
Ainé
Tram. 314-12435/10
Formulació p. 103
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per al garantiment de la seguretat de la carretera 
de Rialp a Port Ainé
Tram. 314-12436/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
possibilitat d’obrir noves vies per a arribar a Port Ainé
Tram. 314-12437/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
possibilitat d’adequar l’accés a Port Ainé per la pista que pu-
ja de Montenartró
Tram. 314-12438/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de fer un accés segur i garantit a Port Ainé
Tram. 314-12439/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de la transferència de la Conferència Sectorial del 
Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social per als centres espe-
cials de treball el 2013
Tram. 314-12440/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones amb discapacitat contractades pels 
centres especials de treball subvencionades durant el perí-
ode 2011-2013
Tram. 314-12441/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones contractades als centres especials de 
treball durant el període 2010-2013
Tram. 314-12442/10
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients de regulació d’ocupació i la destinació dels re-
cursos que han afectat els centres especials de treball
Tram. 314-12443/10
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’import dels recursos finalistes transferits per 
la Conferència Sectorial del Ministeri d’Ocupació i Seguretat 
Social per a remunerar els treballadors dels centres espe-
cials de treball
Tram. 314-12444/10
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reunions relatives al repartiment de fons per als centres 
especials de treball
Tram. 314-12445/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reclamació per la manca de fons per als centres especials 
de treball
Tram. 314-12446/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
fons per a pagar les unitats de suport a l’activitat professio-
nal dels centres especials de treball en el període 2011-2013
Tram. 314-12447/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els fons del Departament d’Empresa i Ocupació per a crear 

llocs de treball als centres especials de treball en el període 
2011-2013
Tram. 314-12448/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
denúncies a la inspecció laboral per mala praxi en els cen-
tres especials de treball
Tram. 314-12449/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació de la normativa reguladora de les eleccions al 
Consell de la Policia  - Mossos d’Esquadra
Tram. 314-12450/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a solucionar les deficiències de les instal-
lacions de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de la comissaria 
dels Mossos d’Esquadra de Castelldefels (Baix Llobregat)
Tram. 314-12451/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes per a resoldre els problemes de mobili-
tat i d’accessos de l’Escola Alba, de Corbins (Segrià)
Tram. 314-12452/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de construir una rotonda per a millorar els accessos 
a l’Escola Alba, de Corbins (Segrià)
Tram. 314-12453/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
tràmits per a la construcció d’una rotonda d’accés a l’Escola 
Alba, de Corbins (Segrià)
Tram. 314-12454/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
problemes d’accessos i mobilitat de l’Escola Alba, de Cor-
bins (Segrià)
Tram. 314-12455/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes per a resoldre els problemes d’accés a 
l’Escola Alba, de Corbins (Segrià)
Tram. 314-12456/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el garantiment de la seguretat en les entrades i sortides de 
l’Escola Alba, de Corbins (Segrià)
Tram. 314-12457/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de destinar mossos d’esquadra a l’Escola Alba, de 
Corbins (Segrià), per a garantir la seguretat dels alumnes
Tram. 314-12458/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
serveis necessaris a l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona
Tram. 314-12459/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la manca de serveis a la tercera planta de l’Escola Oficial 
d’Idiomes de Tarragona
Tram. 314-12460/10
Formulació p. 111
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pla per a resoldre el dèficit de serveis a l’Escola Oficial 
d’Idio mes de Tarragona
Tram. 314-12461/10
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions que s’estan fent al teatre romà de Tarragona
Tram. 314-12462/10
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost de les actuacions que s’estan fent al teatre romà 
de Tarragona
Tram. 314-12463/10
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
apuntalaments de la muralla de Tarragona
Tram. 314-12464/10
Formulació p. 113
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos d’urgència destinats a reparar els danys a la mura-
lla de Tarragona provocats per les ventades
Tram. 314-12465/10
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
resolució de les deficiències de l’aulari i el gimnàs posat en 
marxa el 2009
Tram. 314-12466/10
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de posar en marxa el projecte de reforma de l’Es-
cola Cim
Tram. 314-12467/10
Formulació p. 113
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 

O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mort d’un nadó als serveis d’urgèn-
cies del CAP Jaume I, de Montcada i Reixac 
(Vallès Occidental) el 17 d’octubre de 2013
Tram. 314-10221/10

Resposta del Govern
Reg. 63010 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10221/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la mort d’un nadó als serveis d’urgències del CAP 
Jaume I, de Montcada i Reixac (Vallès Occidental) el 
17 d’octubre de 2013

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 del següent:

La mare del nadó es va presentar al mostrador d’aten-
ció del CAP per sol·licitar visita per a la nena a les 
10:23 hores i, atès que la demanda no va ser urgent, se 
la va adreçar a la zona de pediatria.

El pediatre la va atendre a les 10:35 hores. Després 
d’un breu interrogatori, i en passar a fer l’exploració 
física, el pediatre va notar la falta de signes vitals en 
la pacient. Va avisar immediatament la infermera i va 
iniciar maniobres de reanimació cardiopulmonar.

La infermera va activar el protocol d’aturada del cen-
tre que consisteix en:

– Avisar altres professionals sanitaris del centre per 
donar suport en maniobres de reanimació.

– Avisar el personal administratiu per tal que truquin 
al Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

En tot moment es va disposar del material necessa-
ri i del suport de persones ensinistrades per atendre 
emergències.

El Sistema d’Emergències Mèdiques va ser avisat a les 
10:40 i l’ambulància va arribar al centre a les 10:48 se-
guint la reanimació cardiopulmonar durant 40 minuts 
sense èxit. També es va disposar d’un helicòpter me-

dicalitzat per a l’evacuació a un centre sanitari, en cas 
que s’hagués estabilitzat la pacient.

Barcelona, 2 d’abril de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del cost del material per a 
diabètics de l’Institut Català de la Salut del 
2003 ençà
Tram. 314-10532/10

Resposta del Govern
Reg. 62498 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10532/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del cost del material per a diabètics de l’Ins-
titut Català de la Salut del 2003 ençà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us adjunto en l’an-
nex l’evolució dels preus del material per a diabètics 
així com l’evolució del cost del tractament.

El nombre de pacients amb diabetis mellitus (DM) ha 
anat incrementant-se anualment. Referit als pacients 
amb DM-2 entre 15 i 75 anys s’ha passat de 242.786 al 
2007 a 270.0026 al 2013. Tot i no ser tots els pacients 
tributaris de fer ús de tires reactives és una mostra re-
presentativa de la tendència alcista.

El percentatge de pacients amb DM2 amb bon/accep-
table control de la malaltia segons la HbA1C ha anat 
augmentant, passant d’un 59,3% a l’any 2007 a un 
64,7% al 2013.

L’adequació de l’ús de tires segons el tipus de DM i 
el tractament (aspectes que determinen la indicació de 
les tires) ha anat millorant, especialment a expenses 
de la disminució de pacients sense tractament farma-
cològic o amb tractament amb fàrmacs orals no secre-
tagogs, col·lectius en els que segons les recomanacions 
més consensuades pels experts no és necessari l’ús de 
tires reactives per a l’autocontrol de la malaltia

Barcelona, 7 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 el pressupost destinat a la lluita con-
tra el VIH i la sida en el període 2003-2014
Tram. 314-10549/10

Resposta del Govern
Reg. 62499 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10549/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pressupost destinat a la lluita contra el VIH i la sida 
en el període 2003-2014

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que les 
iniciatives parlamentàries amb NT 314-10549/10 i 314-
10552/10 es responen de forma conjunta.

El pressupost destinat pel Departament de Salut a la 
lluita contra el VIH/sida durant el període 2003-2013 
ha estat de 35.285.072,88 euros. La previsió per a 
l’exercici 2014 és la de mantenir la quantia atorgada 
l’any 2013, sempre d’acord amb la disponibilitat pres-
supostària. En el document adjunt es detallen els pres-
supostos anuals en aquest àmbit.

El Departament de Salut no té cap deute econòmic 
pendent en relació als concursos públics per la con-
cessió de subvencions a entitats de caràcter no lucra-
tiu per al finançament d’activitats de prevenció de la 
infecció pel VIH/sida corresponents a l’any 2012 i als 
anys anteriors.

L’import total de les subvencions atorgades l’any 2013 
ha estat de 1.047.247,84 euros, quantia màxima fixada 
per la Resolució SLT/1427/2013, de 18 de juny, per la 
qual s’obre la convocatòria per a la concessió de sub-
vencions per al finançament a entitats privades sen-
se afany de lucre que realitzin actuacions en l’àmbit 
de la salut per a la prevenció del VIH/sida correspo-
nents a l’any 2013, d’acord amb el que estableix l’Or-
dre SLT/138/2013, de 17 de juny.

D’acord amb el previst a les bases de la convocatòria, 
el pagament es tramitarà mitjançant una bestreta del 
80% de l’import total atorgat, sense que se n’establei-
xin garanties, i el pagament restant es tramitarà un cop 
l’actuació subvencionada hagi estat degudament realit-
zada i justificada.

L’import total destinat a subvencions a través de les 
convocatòries de concurs públic durant el període 

2003-2013 ha estat de 12.854.377,19 euros. En l’annex 
es detalla l’evolució anual.

La previsió del Departament de Salut per al 2014 
és mantenir la quantia atorgada l’any 2013, sempre 
d’acord amb la disponibilitat pressupostària.

Barcelona, 7 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.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament de les subvencions a les 
entitats especialitzades en VIH i sida
Tram. 314-10552/10

Resposta del Govern
Reg. 62499 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10549/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la compra pública, lloc 
de derivació, altes mèdiques, altes quirúrgi-
ques, proves d’imatge mèdica, altres espe-
cialitats i urgències del 2010 ençà i la previ-
sió per al 2014
Tram. 314-10595/10

Resposta del Govern
Reg. 62500 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10595/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la compra pública, lloc de derivació, altes 
mèdiques, altes quirúrgiques, proves d’imatge mèdica, 
altres especialitats i urgències del 2010 ençà i la previ-
sió per al 2014

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 que el pressu-
post del CatSalut destinat a la contractació i l’evolució 
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de les altes, visites a consultes externes i visites a ur-
gències facturades, es detallen en l’annex.

Barcelona, 7 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.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les característiques i les causes del 
brot de parotiditis detectat entre estudiants 
de la Universitat Pompeu Fabra
Tram. 314-10649/10

Resposta del Govern
Reg. 63011 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10649/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les característiques i les causes del brot de parotiditis de-
tectat entre estudiants de la Universitat Pompeu Fabra

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 la Universitat Pompeu Fabra, durant el darrer tri-
mestre de l’any 2013, s’han produït dos brots, afectant 
a 4 persones cadascú. Es tracta de brots reduïts amb 
una taxa d’atac molt baixa entre els estudiants. El vi-
rus circula de forma habitual en la comunitat i l’apari-
ció de brots és comuna al nostre entorn. Encara que la 
davallada de casos, en incloure la vacuna triple vírica 
al calendari de vacunacions, va ser dràstica, passant 
de milers de casos a un centenar, és habitual que, de 
manera cíclica, es presentin períodes en els quals hi ha 
un petit increment de casos associats. Durant els anys 
2006-2007 es van donar diversos brots afectant pobla-
ció jove a Navarra, Canadà, Estats Units, per passar a 
un període amb menys casos entre 2008-2010 i tornant 
a incrementar-se a partir de 2011. Aquesta situació, se-
guint tendències internacionals, s’observa tant a Cata-
lunya com a la resta de l’Estat.

Des de finals de l’any 2006 l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya disposa d’un Programa per al control de 
la parotiditis. Les actuacions en aquest brot, atès que 
l’àmbit del brot és la ciutat de Barcelona, han estat du-
tes a terme per l’Agència de Salut Pública de Barcelo-
na (ASPB), seguint les directrius del «Protocol d’ac-
tuació per a la prevenció i control de la parotiditis» 

aprovat en la Comissió de Vigilància Epidemiològica, 
coordinada per l’Agència de Salut Pública de Catalu-
nya (ASPCAT). Tal com indica l’esmentat protocol, 
des de l’ASPB s’ha enviat una carta informativa a la 
Universitat conjuntament amb una altra per difondre 
entre els alumnes de les classes en les que han apare-
gut els casos, en la qual es recull:

– Informació sobre la malaltia

– Recomanació d’acudir al metge de capçalera, el qual 
realitzarà les actuacions a nivell individual: revisió de 
carnet vacunal i administració d’una dosi de vacuna 
triple vírica en cas que no n’hi hagi constància d’haver 
rebut 2 dosis o haver passat la malaltia.

– Recomanació de no assistència a classe durant el pe-
ríode de transmissibilitat per tal d’evitar l’extensió de 
la malaltia.

La ràpida adopció de les mesures de control adequa-
des ha permès que la transmissió de la malaltia hagi 
estat limitada.

Barcelona, 28 de març de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la plantilla de l’Institut 
Català de la Salut, del Sistema d’Emergèn-
cies Mèdiques i de les empreses públiques i 
els consorcis sanitaris del 2003 ençà
Tram. 314-10657/10

Resposta del Govern
Reg. 63012 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10657/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la plantilla de l’Institut Català de la Salut, 
del Servei d’Emergències Mèdiques i de les empreses 
públiques i els consorcis sanitaris del 2003 ençà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que des 
de l’any 1989, es pot consultar aquesta informació en 
els annexos de personal que cada any acompanyen les 
corresponents lleis de pressupostos.

Barcelona, 28 de març de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures adoptades per a garantir 
la medicació continuada a totes les perso-
nes que la necessiten
Tram. 314-10803/10

Resposta del Govern
Reg. 62501 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-10803/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures adoptades per a garantir la medicació con-
tinuada a totes les persones que la necessiten

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Josep Vendrell Gardeñes

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

Actualment la xarxa de farmàcies de Catalunya està 
garantint les dispensacions de medicaments a tots els 
pacients.

Els casos puntuals en què el farmacèutic no ha pogut 
dispensar algun medicament s’han gestionat, cas per 
cas, des de CatSalut Respon i des del territori, de for-
ma coordinada amb el corresponent Col·legi de Farma-
cèutics. En tots aquests casos sempre s’ha pogut pro-
porcionar una solució al pacient.

Barcelona, 28 de març de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment del càncer de tiroide
Tram. 314-11032/10

Resposta del Govern
Reg. 62502 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11032/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment del càncer de tiroide

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Marina Geli i Fàbrega

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

iniciatives parlamentàries amb NT 314-11032/10 i 314-
11033/10 es responen de forma conjunta.

L’evolució de la incidència de càncer de tiroides a Ca-
talunya en homes entre els anys 2000 i 2007 presenta 
un percentatge de canvi anual d’un – 6,4% entre aquest 
anys, essent aquesta variació significativa estadística-
ment. En homes, les projeccions realitzades mostren 
una variació entre els anys 2010 i 2020 d’un 1,3% del 
nombre de casos incidents de càncer de tiroides de Ca-
talunya.

Pel que fa a les dones, l’evolució de la incidència del 
càncer de tiroides a Catalunya entre els anys 2000 i 
2007 presenta un percentatge de canvi anual d’un 
– 0,7% (no estadísticament significatiu). Les projecci-
ons de la incidència de càncer de tiroides en dones a 
Catalunya per l’any 2020 són d’una taxa ajustada per 
105 dones-any de 7,0, mentre que l’any 2010 aquesta 
era de 6,1.

Pel que fa als factors de risc, la radiació és un factor 
de risc provat pel càncer de tiroides. En aquest sentit, 
haver rebut tractaments de radiació dirigits al cap o al 
coll durant la infància esdevé un factor de risc de càn-
cer de tiroides. Aquest risc dependrà de la quantitat 
de la radiació administrada i de l’edat del nen. D’al-
tra banda, els estudis per imatges, com les radiografies 
i les tomografies computeritzades, també exposen els 
nens a la radiació, encara que en dosis molt més bai-
xes. Per tant, no està clar en quina magnitud poden 
augmentar el risc de càncer de tiroides. Però sí que 
sembla clar que si existeix risc, aquest probablement 
és petit.

L’anàlisi de l’evolució del càncer de tiroides a Catalu-
nya en els darrers anys s’adjunta en l’annex.

Barcelona, 28 de març 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.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del càncer de tiroide
Tram. 314-11033/10

Resposta del Govern
Reg. 62502 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11032/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la intoxicació alimentària a Alp (Cer-
danya)
Tram. 314-11053/10

Resposta del Govern
Reg. 62496 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11053/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la intoxicació alimentària a Alp (Cerdanya)

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: 

La possible font d’exposició del brot de gastroenteri-
tis en un edifici de 54 apartaments a la localitat d’Alp 
(Girona), notificat al Servei d’Urgències de Vigilància 
Epidemiològica de Catalunya (SUVEC) de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) el passat dia 3  
de gener de 2014, ha estat el consum d’aigua del pou 
propi de la finca. No s’ha trobat cap altra associació en-
tre els casos.

Es van identificar un total de 50 persones afectades 
entre les 90 que van poder ser enquestades (55%). 
L’evolució va ser favorable, i només tres dels afectats 
van requerir ingrés hospitalari. La simptomatologia va 
consistir fonamentalment en diarrees, febre i vòmits. 
Gràcies a la immediata actuació dels serveis epide-
miològics i mèdics la situació va poder ser controlada 
de forma ràpida.

Barcelona, 28 de març de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els canons de so incorporats al mate-
rial antiavalots dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-11216/10

Resposta del Govern
Reg. 62429 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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 314-11216/10 us 
informo del següent:

La Direcció General de la Policia utilitzarà mitjans ma-
terials d’acord amb les recomanacions aprovades a la 
Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Pú-
blic i de l’Ús de Materials Antiavalots en Esdeveniments 
de Masses. En qualsevol cas, pel que fa a l’ús de noves 
eines, seguirà les recomanacions tècniques i de segure-
tat dels fabricants i adequarà el procediment d’utilitza-
ció d’armes a les conclusions de la comissió.

Quant al cost d’adquisició, l’import d’una unitat del 
sistema acústic LRAD és de 10.224,50 €.

Barcelona, 3 d’abril de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectius de la Brigada Mòbil del 
Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 314-11219/10

Resposta del Govern
Reg. 62430 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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 314-11219/10 us 
informo del següent:

El nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra que for-
maven part de l’Àrea de Brigada Mòbil a 1 de gener de 
2013 i que no en formaven part a 1 de gener de 2014 és 
de 40 agents, 5 caporals i 5 sergents.

Pel que fa a la incorporació de nous comandaments, 
durant el 2013 es van nomenar dos caps d’unitat, amb 
categoria de sotsinspector, i un sots cap de l’Àrea de 
Brigada Mòbil, amb categoria d’inspector.

Barcelona, 3 d’abril de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el portaveu del Cos de Mossos d’Es-
quadra i sobre l’Oficina del Portaveu de la 
Direcció General de la Policia
Tram. 314-11220/10

Resposta del Govern
Reg. 62431 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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 314-11220/10 us 
informo del següent:

Les funcions del portaveu del Cos de Mossos d’Es-
quadra són les de traslladar informacions i valoracions 
oficials de la Direcció General de la Policia, atendre 
mitjans de comunicació i participar en programes de 
comunicació pública i privada en l’àmbit de les fun-
cions de la policia de la Generalitat - Mossos d’Esqua-
dra. No existeix un registre de les intervencions públi-
ques que ha realitzat.

Pel que fa a la composició de l’Àrea de Comunicació 
dels Mossos d’Esquadra, està formada per 30 funcio-
naris de policia.

Barcelona, 7 d’abril de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de persones que feien tasques 
de vigilància privada al Departament d’Interior 
amb data de l’1 de gener del 2012, 2013 i 2014
Tram. 314-11221/10

Resposta del Govern
Reg. 62432 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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 314-11221/10 us 
informo del següent:

Per raons de seguretat, el senyor diputat pot consul-
tar la informació demanada a la seu del Departament 
d’Interior, tot concertant prèviament dia i hora per a la 
visita mitjançant l’Oficina de Relacions Institucionals.

Barcelona, 3 d’abril de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la formació dels mossos d’esquadra 
de la Unitat de Mitjans Aeris del 2011 ençà
Tram. 314-11225/10

Resposta del Govern
Reg. 62433 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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 314-11225/10 i 
314-11226/10, us informo del següent:

La formació que han rebut els agents de la Unitat de 
Mitjans Aeris els darrers anys ha estat específica i 
contínua per a les funcions que desenvolupen.

Barcelona, 3 d’abril de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pla formatiu dels mossos d’esqua-
dra de la Unitat de Mitjans Aeris
Tram. 314-11226/10

Resposta del Govern
Reg. 62433 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11225/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el reconeixement de la titulació 
d’operador de grua al Cos de Mossos d’Es-
quadra
Tram. 314-11227/10

Resposta del Govern
Reg. 62434 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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 314-11227/10 us 
informo del següent:

Pel que fa al Cos de Mossos d’Esquadra, al catàleg de  
cursos no consta cap amb el títol d’operador de grua; 
hi consten, però, dues edicions del curs amb títol 
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«Bàsic helicòpter i operador de grua de rescat amb 
helicòpter EC-135» (codi 4433), que tenen una dura-
da de 82 hores i consten validades amb interès per al 
Cos de Mossos d’Esquadra per a la família de funci-
ons policials bàsiques, ja que actualment no existeix 
al Pla de carrera professional l’especialitat de mitjans 
aeris. Aquests cursos de formació s’han valorat a les 
convocatòries de concurs general del Cos de Mossos 
d’Esquadra, atès que en aquests concursos es valoren 
tots els que consten al catàleg de validats, que com-
pleixen els altres requisits previstos a les bases de les 
convocatòries (mínim 24 hores i certificat d’aprofi-
tament) i que no siguin d’especialització o d’accés a 
categories.

Pel que fa als bombers, la formació d’operador de 
grua d’helicòpter la reben els Tècnics Especialistes 
en Manteniment d’Helicòpters (TEMH), que són els 
habilitats per manipular la grua dins de l’helicòpter. 
Aquest personal, però, no pertany al cos de bom-
bers.

Barcelona, 3 d’abril de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sol·licituds dels mossos d’esqua-
dra als cursos de formació de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya
Tram. 314-11228/10

Resposta del Govern
Reg. 62435 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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 314-11228/10 us 
informo del següent:

Els anys 2011 i 2012 l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya (ISPC) va organitzar un Curs de recerca 
de persones i un Curs de tècniques d’orientació GPS 
oferts a tots els membres de les escales bàsica i inter-
mèdia. Pel que fa a la Unitat de Mitjans Aeris, l’any 
2011 cap agent va sol·licitar participar en aquests cur-
sos; l’any 2012 un agent va sol·licitar i va assistir al 
Curs de recerca de persones; cap agent va sol·licitar as-
sistir a l’altre curs.

L’any 2013 l’ISPC va organitzar el Curs d’eines carto-
gràfiques per a la recerca de persones desaparegudes, 
ofert igualment a tots els membres de les escales bàsi-
ca i intermèdia. Un agent de la Unitat de Mitjans Aeris 

va sol·licitar assistir al curs, però la seva petició va ser 
denegada.

Barcelona, 3 d’abril de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els casos en què el Centre d’Atenció 
i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Cata-
lunya no ha comunicat una emergència a la 
Guàrdia Civil
Tram. 314-11229/10

Resposta del Govern
Reg. 62436 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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 314-11229/10 us 
informo del següent:

El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 
112 Catalunya no té instruccions en el sentit plantejat 
a la pregunta.

Barcelona, 3 d’abril de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les felicitacions públiques als agents 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-11259/10

Resposta del Govern
Reg. 62437 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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 314-11259/10 us 
informo del següent:

La concessió de felicitacions públiques, individuals o 
col·lectives, correspon al director general de la Poli-
cia d’acord amb el que preveu l’article 10 del Decret 
184/1995, de 13 de juny, de regulació dels uniformes 
reglamentaris, els distintius, les salutacions i la identi-
ficació del cos de la Policia de la Generalitat - Mossos 
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d’Esquadra, precepte modificat pel Decret 257/1999, 
de 6 de setembre.

L’atorgament de distincions de la Direcció General de 
la Policia reconeix les actuacions dels professionals 
i de la ciutadania que s’han distingit en la seva col-
laboració amb el Cos de Mossos d’Esquadra.

Els criteris que enguany informen la concessió de dis-
tincions són els mateixos que els que han motivat la se-
va concessió els anys anteriors, reconeixent actuacions 
de caràcter excepcional, no quotidianes.

Barcelona, 3 d’abril de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la consulta de les persones designa-
des com a beneficiàries en cas de defunció 
de mossos d’esquadra
Tram. 314-11260/10

Resposta del Govern
Reg. 62438 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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 314-11260/10 us 
informo del següent:

Correspon a les persones interessades realitzar la 
notificació de la designa de beneficiaris de la pòlis-
sa d’assegurança d’accidents personals subscrita per 
la Generalitat de Catalunya i lliurar-la a la Direcció 
General de la Policia, d’acord amb el document ad-
ministratiu que existeix a tal efecte per a la notifi-
cació.

La Direcció General de la Policia l’envia a la Direcció 
General del Patrimoni del Departament d’Economia 
i Coneixement de la Generalitat de Catalunya per al 
seu registre en el fitxer de Registre de Sinistres, regu-
lat, pel que fa al compliment del que determina la nor-
mativa en matèria de protecció de dades, d’acord amb 
l’Ordre IUE/458/2010, de 17 de setembre, per la qual 
es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter 
personal del Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa. Per tant, la Direcció General de la Policia 
no és la unitat administrativa de la qual depèn la ges-
tió d’aquestes dades, sinó que fa de tramitadora de les 
notificacions presentades pels funcionaris del Cos de 
Mossos d’Esquadra (CME) davant l’òrgan adminis-
tratiu competent. Així mateix, gestiona els expedients 

oberts davant d’un sinistre cobert per aquesta pòlissa 
d’assegurança.

Tot i això, en diverses ocasions s’ha posat de manifest, 
de forma conjunta amb el Departament d’Economia i 
Coneixement, la conveniència de fer accessible les da-
des que contenen aquests documents, però una vegada 
estudiades i analitzades les possibilitats tècniques i la 
seva possible implementació, s’ha conclòs que existei-
xen impediments tècnics per una possible pèrdua de 
seguretat i de garanties d’autenticitat de la informació 
continguda. La manca de signatura electrònica dels in-
teressats al portal ATRI a l’hora d’introduir-hi modi-
ficacions i l’inconvenient de la insuficient garantia de 
la doble cau d’accés i contrasenya per accedir al portal 
ATRI davant d’un Tribunal en el supòsit de conflicte 
en la determinació dels beneficiaris han fet concloure, 
fins al moment, continuar amb el sistema de signatu-
ra escrita del document per la designa de beneficia-
ris de la pòlissa d’assegurança d’accidents personals. 
Amb tot, d’acord amb el que determina la Llei orgàni-
ca 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, el personal funcionari del CME 
interessat pot exercir el seu dret d’accés, rectificació 
i cancel·lació davant la persona titular de la Direcció 
General del Patrimoni que és la responsable del fitxer 
esmentat.

Barcelona, 3 d’abril de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les agressions a agents dels Mossos 
d’Esquadra embarassades del 2011 ençà
Tram. 314-11261/10

Resposta del Govern
Reg. 62439 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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 314-11261/10 us 
informo del següent:

No hi ha constància de denúncies per agressions a 
agents del Cos de Mossos d’Esquadra (CME) en la  
situació que exposa la pregunta.

L’adaptació del lloc de treball que es fa a les funcio-
nàries del CME durant el període de gestació està re-
gulada a la Instrucció 2/2011, del director general de 
la Policia, de 28 de març. Les funcionàries gestants, 
prèvia presentació de la certificació mèdica del seu 
embaràs, poden demanar l’exempció de dur l’arma re-
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glamentària i passar a realitzar, en horari diürn, dins 
la mateixa unitat orgànica a què es trobin adscrites, 
tasques que no comportin esforços físics ni perill per 
a la seva integritat física. D’aquesta manera, amb la 
comunicació prèvia al seu superior jeràrquic, poden 
prescindir de l’obligatorietat de dur l’uniforme regla-
mentari que correspongui.

D’altra banda, a partir del quart mes de gestació, po-
den sol·licitar una comissió de serveis de caràcter vo-
luntari en el centre de treball més pròxim al seu domi-
cili, per tal d’evitar trasllats innecessaris durant aquet 
període, i se’ls reserva el lloc de treball d’origen. Cap 
funcionària gestant està prestant actualment els seus 
serveis al laboratori analític ni desenvolupa pràcti-
ques de tir, ni tampoc presta serveis en aquells llocs de 
treball on es desenvolupen tasques relacionades amb 
equips de radiació de l’Àrea Tedax.

La Direcció General de la Policia ha instat la Subdi-
recció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral 
del Departament d’Interior perquè avaluï i faci l’estudi 
del lloc de treball adscrit al servei de porta i atenció 
ciutadana, amb la finalitat de determinar i identificar 
si existeixen o no riscos que determinin si les agents 
embarassades hi poden desenvolupar la seva tasca po-
licial.

Barcelona, 3 d’abril de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la utilització del canó de so dels Mos-
sos d’Esquadra
Tram. 314-11262/10

Resposta del Govern
Reg. 62440 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la 
preguntes parlamentàries 314-11262/10, 314-11263/10, 
314-11264/10, 314-11265/10 i 314-11266/10 us informo 
del següent:

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra uti-
litza els mitjans materials d’acord amb les recomana-
cions aprovades a la Comissió d’Estudi dels Models de 
Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Materials Anti-
avalots en Esdeveniments de Masses. En qualsevol 
cas, pel que fa a la utilització de noves eines segueix 
les recomanacions tècniques i de seguretat dels fabri-
cants i adequa el procediment d’utilització a les con-
clusions de la comissió.

L’import d’una unitat del sistema acústic LRAD ha es-
tat de 10.224,50 euros.

Barcelona, 7 d’abril de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del canó de so dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 314-11263/10

Resposta del Govern
Reg. 62440 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11262/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la formació dels mossos d’esquadra 
per a la utilització del canó de so
Tram. 314-11264/10

Resposta del Govern
Reg. 62440 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11262/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’avaluació de la utilització del canó de 
so dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-11265/10

Resposta del Govern
Reg. 62440 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11262/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els supòsits en què s’utilitza el canó 
de so dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-11266/10

Resposta del Govern
Reg. 62440 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11262/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els terminis de reposició dels unifor-
mes del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 314-11267/10

Resposta del Govern
Reg. 62441 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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 314-11267/10 us 
informo del següent:

Actualment la reposició de les peces de vestuari de la 
uniformitat genèrica del Cos de Mossos d’Esquadra 
s’està atenent mitjançant el sistema de reposició extra-
ordinària. Aquest sistema preveu diferents motius per 
sol·licitar la peça i no està subjecta a terminis, és a dir, 
es pot realitzar la petició en qualsevol moment i per 
qualsevol motiu que justifiqui la reposició: material en  
mal estat, material perdut, canvi de talla, material sos-
tret, per canvi de destí o altres motius.

Barcelona, 3 d’abril de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els terminis de reposició dels unifor-
mes del Cos de Bombers
Tram. 314-11268/10

Resposta del Govern
Reg. 62442 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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 314-11268/10 us 
informo del següent:

Les reposicions de la majoria de les peces de l’equi-
pament dels Bombers de la Generalitat es realitzen en 
el menor temps possible, d’acord amb la disponibilitat 
d’estoc en el magatzem.

Barcelona, 3 d’abril de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos del Centre de Coordina-
ció Operativa de Catalunya quan s’activa el 
Pla especial d’emergències per contamina-
ció accidental de les aigües marines
Tram. 314-11302/10

Resposta del Govern
Reg. 62443 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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 314-11302/10 us 
informo del següent:

En l’activació del pla CAMCAT els recursos previstos 
al territori per fer front a la situació són els que cor-
responen als components de les organitzacions pre-
vistes als diferents grups d’actuació, sempre que s’es-
caigui la seva participació en el sinistre. En el cas del 
sinistre a les illes Formigues, els recursos actuants al 
territori, en el medi marí concretament, van ser els 
previstos al grup d’intervenció mar, grup d’avaluació 
i seguiment mar i grup logístic mar. Les actuacions 
previstes per als grups de terra no van ser necessàries 
un cop el grup d’avaluació i seguiment mar va con-
firmar que no hi havia risc de que la contaminació 
arribés a terra. Així, doncs, part de les figures previs-
tes al pla no van ser necessàries d’acord a l’escenari 
concret.

El màxim responsable del pla és el conseller d’Interior 
com a director del Pla CAMCAT o la persona en qui 
delegui. L’activació del pla no comporta de forma ne-
cessària la presència del seu responsable al territori; sí 
han d’ésser presents els membres dels grups i organit-
zacions que han d’actuar per combatre el sinistre i la 
contaminació, tant de terra com de mar, en funció de 
l’escenari concret.

El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya 
(CECAT) és l’òrgan superior d’informació i coordi-
nació de les emergències a Catalunya i és la seu del 
comitè d’emergències en els supòsits d’activació d’un 
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pla de protecció civil. La coordinació entre CECAT 
i Salvament Marítim (SASEMAR) és directa i per-
manent en tot moment des de que es detecta un si-
nistre de contaminació accidental marina i s’activa 
el pla CAMCAT. Així va ser en el cas de l’accident 
del pesquer Nuevo Rio Verde, ja que en tot moment 
la informació va ser clara i fluida, garantint la coor-
dinació.

L’Agència Catalana de l’Aigua no té constància de 
que la contaminació com a conseqüència de l’en-
fonsament del pesquer afectés cap zona terrestre, ni 
a Palamós ni a les illes Formigues. La fuita de car-
burant de l’embarcació es va diluir sota la supervisió 
de SASEMAR, emprant mitjans mecànics quan va 
ser necessari. SASEMAR, com a organisme compe-
tent en aquest cas, va valorar que no calien barreres 
de contenció per les característiques de les taques de 
contaminació, considerant que no serien efectives en 
aquests cas concret.

Barcelona, 7 d’abril de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de les subvencions als ajunta-
ments per a polítiques d’igualtat del 2010 ençà
Tram. 314-11310/10

Resposta del Govern
Reg. 62991 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11310/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de les subvencions als ajuntaments per a polí-
tiques d’igualtat del 2010 ençà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Montserrat Capdevila Tatché

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que 
l’import destinat als ajuntaments en relació amb po-
lítiques d’igualtat mitjançant els contractes programa 
és el següent: 

Contractes programa 2010-2013

Ens 2010 2011 2012 2013

Ajuntaments 1.780.479,17 € 1.836.195,77 € 1.791.481,32 € 1.772.549,85 € 
Consells comarcals 889.958,32 € 984.883,36 € 997.050,00 € 1.040.750,00 €
Consorcis     115.000,00 € 92.000,00 € 

Total  2.670.437,49 €  2.821.079,13 € 2.903.531,32 € 2.905.299,85 € 

Barcelona, 11 d’abril de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de les subvencions a entitats 
per a desenvolupar polítiques per a dones 
del 2010 ençà
Tram. 314-11311/10

Resposta del Govern
Reg. 62992 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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 314-11311/10 i 
314-11312/10 us informo que la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, estableix que 
els òrgans administratius concedents han de publicar 

en el diari oficial corresponent, i en els termes que es 
fixin per reglament, les subvencions concedides amb 
expressió de la convocatòria, el programa i el crèdit 
pressupostari al qual s’imputin, el beneficiari, la quan-
titat concedida i la finalitat o finalitats de la subvenció.

No és necessària la publicació al diari oficial de la con-
cessió de les subvencions quan els imports de les sub-
vencions concedides, individualment considerades, si-
guin d’una quantia inferior als 3.000 euros. En aquests 
casos se’n farà la publicitat preceptiva als webs o als 
taulers d’anuncis de l’Administració competent.

Barcelona, 11 d’abril de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les entitats que han rebut subvencions 
per a desenvolupar polítiques per a dones 
del 2010 ençà
Tram. 314-11312/10

Resposta del Govern

Reg. 62992 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11311/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les transferències rebudes provinents 
de l’Estat per a polítiques d’igualtat del 2010 
ençà
Tram. 314-11313/10

Resposta del Govern

Reg. 62993 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11313/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les transferències rebudes provinents de l’Estat per a 
polítiques d’igualtat del 2010 ençà

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Montserrat Capdevila Tatché

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que des 
de l’any 2010 fins a l’actualitat el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya no ha rebut cap transferència per 
a polítiques d’igualtat provinent de l’Estat Espanyol.

Barcelona, 11 d’abril de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de les obres d’ampliació de l’Ar-
xiu Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre
Tram. 314-11335/10

Resposta del Govern
Reg. 62632 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11335/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de les obres d’ampliació de l’Arxiu Històric Co-
marcal de les Terres de l’Ebre

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
les iniciatives parlamentàries amb números de trami-
tació 314-11335/10 i 314-11336/10:

L’Ajuntament de Tortosa té la previsió d’estudi d’un 
solar annex a l’edifici actual de l’Arxiu Comarcal del 
Baix Ebre per a ampliació de l’equipament, el qual 
resta pendent d’informació sobre eventuals restes ar-
queològiques.

El Departament de Cultura ha elaborat conjuntament 
amb l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre un programa 
funcional de l’ampliació. Una vegada analitzats els re-
sultats de les esmentades prospeccions i si aquestes 
són satisfactòries, està previst que es redacti el projec-
te bàsic i executiu.

Pel que fa al conveni pendent de renovació amb el Bis-
bat de Tortosa, propietari de l’edifici, el Departament 
de Cultura junt amb l’Ajuntament de Tortosa han tre-
ballat en la redacció d’una proposta per donar conti-
nuïtat a la cessió formal de l’espai. Actualment s’està 
en negociacions amb el Bisbat per tal d’arribar a un 
acord al respecte.

Barcelona, 8 d’abril de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de les negociacions relatives 
al conveni d’ús de l’Arxiu Històric Comarcal 
de les Terres de l’Ebre entre la Generalitat i 
l’Ajuntament de Tortosa
Tram. 314-11336/10

Resposta del Govern
Reg. 62632 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11335/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de locals de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Incasòl a Mont-
cada i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 314-11370/10

Resposta del Govern
Reg. 62492 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11370/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de locals de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Incasòl a Montcada i Reixac (Vallès Oc-
cidental)

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 del següent:

Remeto al diputat a la resposta donada per a la pre-
gunta escrita amb número de tramitació 314-01245/10.

Barcelona, 8 d’abril de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de millora del barri de la 
Ribera, de Montcada i Reixac (Vallès Occi-
dental)
Tram. 314-11376/10

Resposta del Govern
Reg. 62493 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11376/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el projecte de millora del barri de la Ribera, de Mont-
cada i Reixac (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 del següent:

El projecte d’intervenció integral del Barri de la Ribe-
ra de Montcada i Reixac, de la convocatòria de l’any 
2005, va finalitzar el 31 de desembre de 2012, amb una 
despesa total executada del 76% del total de la despe-
sa prevista en el pla financer inicial, després de gaudir  
de 2 anys de pròrroga ordinària (2010-2011) i d’un any de  
pròrroga excepcional (2012).

En el quadre annex es desglossa la inversió executada 
per anys.

Barcelona, 8 d’abril de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de millora del barri de Can 
Sant Joan, de Montcada i Reixac (Vallès Oc-
cidental)
Tram. 314-11377/10

Resposta del Govern
Reg. 62494 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11377/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el projecte de millora del barri de Can Sant Joan, de 
Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
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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 del següent:

El projecte d’intervenció integral del Barri de Can Sant 
Joan a Montcada i Reixac, de la convocatòria de l’any 
2008, ha executat i justificat, fins a 15 d’octubre de 
2013, el 5% del total de la despesa prevista del projecte.

El projecte es va a acollir a la pròrroga ordinària de  
2 anys (període 2013-2014) i que durant l’any 2014 po-
drà sol·licitar acollir-se a la pròrroga excepcional fins a 
un màxim de 4 anys més (2015-2018).

En el quadre annex es desglossa per anys la inversió 
executada.

Barcelona, 8 d’abril de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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 obres del Pla de barris a Montcada 
i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 314-11378/10

Resposta del Govern
Reg. 62495 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11378/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres del Pla de barris a Montcada i Reixac (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 del següent:

El projecte d’intervenció integral del Barri de la Ribe-
ra de Montcada i Reixac, de la convocatòria de l’any 
2005, ja s’ha executat íntegrament.

Pel que fa al projecte de Can Joan, actualment es troba 
en el seu segon any de pròrroga ordinària i podrà aco-
llir-se, si escau, a una pròrroga excepcional fins a un 
màxim de 4 anys més (2015-2018) per poder executar 
les obres i actuacions pendents.

Barcelona, 8 d’abril de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les raons per les quals no s’han ini-
ciat les actuacions del programa «Romànic 
Obert» a les esglésies de Selmella, al Pont 
d’Armentera (Alt Camp), i de Sant Pere de 
Savellà, a Conesa (Conca de Barberà)
Tram. 314-11423/10

Resposta del Govern
Reg. 62633 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11423/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les raons per les quals no s’han iniciat les actuacions 
del programa «Romànic Obert» a les esglésies de Sel-
mella, al Pont d’Armentera (Alt Camp), i de Sant Pere 
de Savellà, a Conesa (Conca de Barberà)

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

En el conveni marc signat en data 8 de gener de 2009 
entre la Generalitat de Catalunya i la Caixa d’Estalvis 
i Pensions de Barcelona, la Caixa, per al desenvolu-
pament del Programa Romànic Obert s’estableix que, 
per tal d’establir el marc de col·laboració i coordinació 
entre totes les parts per assegurar l’assoliment dels ob-
jectius de millora i conservació dels béns, així com la 
correcta execució de les obres de restauració que s’hi 
hagin d’efectuar, caldrà formalitzar un conveni espe-
cífic amb cadascun dels titulars dels béns patrimonials 
objecte del programa i les entitats gestores dels immo-
bles i destinatàries de les subvencions.

Els convenis per a les actuacions a l’església i castell 
de Selmella, de Pont d’Armentera, i a l’església de Sant 
Pere de Savellà, de Conesa, no s’han pogut signar atès 
que, en tractar-se ambdós monuments de titularitats 
privades, les negociacions portades a terme no han 
permès establir els requisits exigits en el conveni marc 
de referència i, per tant, la Comissió mixta de segui-
ment del Programa Romànic Obert i Programa Cellers 
Cooperatius, formada per representants del Departa-
ment de Cultura i de la Caixa, van acordar incorpo-
rar les respectives dotacions al pressupost global del 
programa.

Barcelona, 8 d’abril de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de les actuacions del Programa 
de cellers cooperatius a diversos municipis 
del Camp de Tarragona
Tram. 314-11427/10

Resposta del Govern
Reg. 62634 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11427/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de les actuacions del Programa de cellers coo-
peratius a diversos municipis del Camp de Tarragona

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

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

En el marc del Programa de cellers cooperatius, a fi-
nals de 2013 consten com a actuacions acabades les 
realitzades en les edificacions que es detallen:

– Celler Cooperatiu de Nulles (Alt Camp)
– Celler Cooperatiu de Barberà de la Conca (Conca de 
Barberà)
– Celler Cooperatiu de l’Espluga de Francolí (Conca 
de Barberà)
– Celler Cooperatiu de Rocafort de Queralt (Conca de 
Barberà)
– Celler Cooperatiu de Cornudella de Montsant (Priorat)
– Celler Cooperatiu de Falset (Priorat)
– Celler Cooperatiu de Gandesa (Terra Alta)

Les obres del Celler Cooperatiu del Pinell de Brai 
(Terra Alta) es preveu que estiguin acabades en l’últim 
trimestre de 2014.

Barcelona, 8 d’abril de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords del Departament de Cultu-
ra amb el Conservatori del Liceu i el Taller 
de Músics
Tram. 314-11530/10

Resposta del Govern
Reg. 62635 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11530/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els acords del Departament de Cultura amb el Conser-
vatori del Liceu i el Taller de Músics

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Dolors Camats i Luis

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a 
les iniciatives amb número de tramitació 314-11530/10 
a 314-11535/10:

El Departament de Cultura no té cap acord ni conveni 
signat amb les escoles superiors de música de Catalu-
nya, les quals, quant a la docència, depenen del Depar-
tament d’Ensenyament.

El Departament de Cultura té un conveni amb el Ta-
ller de Músics que inclou, entre altres qüestions, la se-
va tasca docent a l’escola de música del Raval, i ha 
concedit ajuts a les entitats Taller de Músics Escola de 
Música, SL i a la Fundació privada Taller de Músics, 
sense que en cap cas es corresponguin pròpiament 
amb ensenyaments superiors de música.

En compliment del que estableixen l’article 18.1 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvenci-
ons, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, les subvencions concedi-
des d’import igual o superior a 3.000,00 euros es pu-
bliquen en el DOGC.

Barcelona, 8 d’abril de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’existència d’un conveni entre el De-
partament de Cultura i el Conservatori del 
Liceu
Tram. 314-11531/10

Resposta del Govern
Reg. 62635 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11530/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’existència d’un conveni entre el De-
partament de Cultura i el Taller de Músics
Tram. 314-11532/10

Resposta del Govern
Reg. 62635 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11530/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació del Departament de Cultu-
ra amb les escoles de música de titularitat 
privada que imparteixen estudis musicals de 
grau superior
Tram. 314-11533/10

Resposta del Govern
Reg. 62635 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11530/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions del Departament de 
Cultura al Conservatori del Liceu del 2011 
ençà
Tram. 314-11534/10

Resposta del Govern
Reg. 62635 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11530/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions del Departament de 
Cultura al Taller de Músics del 2011 ençà
Tram. 314-11535/10

Resposta del Govern
Reg. 62635 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11530/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari previst per al trasllat de 
l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat
Tram. 314-11939/10

Resposta del Govern
Reg. 62636 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-11939/10

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari previst per al trasllat de l’Arxiu Comarcal 
del Baix Llobregat

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

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

Hi ha la previsió que l’Arxiu Comarcal del Baix Llo-
bregat es traslladi a la nova ubicació del Centre Cívic 
Mas Lluí, de Sant Feliu de Llobregat, i entri en funcio-
nament en el segon semestre d’enguany.

Barcelona, 8 d’abril de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el dipòsit controlat de residus no peri-
llosos de Sant Mateu de Bages
Tram. 314-12083/10

Resposta del Govern
Reg. 62963 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-12083/10 a 314-12087/10, amb les següents consi-
deracions:

L’empresa Efienergia, SL, de Manresa, va tramitar 
una sol·licitud d’autorització ambiental per a la instal-
lació d’un dipòsit controlat de classe II, al munici-
pi de Sant Mateu de Bages. En el marc del tràmit de 
legalització l’any 2013, el Departament de Territori i 
Sostenibilitat va desestimar la sol·licitud, atès que la 
Ponència Ambien tal va declarar desfavorable la De-
claració d’Impacte Ambiental (DIA) i, darrerament, 
ha desestimat tant el recurs de reposició, interposat 
pel promotor, com el requeriment previ interposat per 
l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, contra aquella 
denegació.

Més enllà d’aquests recursos, ni l’Agència de Residus 
de Catalunya ni la Direcció General de Qualitat Am-
biental, no tenen constància que hagi estat interposat 
un recurs contenciós administratiu.

Barcelona, 10 d’abril de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de la tramitació del dipòsit con-
trolat de residus no perillosos de Sant Mateu 
de Bages
Tram. 314-12084/10

Resposta del Govern
Reg. 62963 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12083/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’existència d’algun recurs contenciós 
administratiu amb relació al dipòsit contro-
lat de residus no perillosos de Sant Mateu 
de Bages
Tram. 314-12085/10

Resposta del Govern
Reg. 62963 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12083/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment del dipòsit controlat 
de residus no perillosos de Sant Mateu de 
Bages d’acord amb el Pla territorial sectorial 
d’infraestructures de gestió de residus mu-
nicipals
Tram. 314-12086/10

Resposta del Govern
Reg. 62963 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12083/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la desprogramació del dipòsit contro-
lat de residus no perillosos de Sant Mateu 
de Bages
Tram. 314-12087/10

Resposta del Govern
Reg. 62963 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12083/10.



23 d’abril de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 306

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’autorització a l’empresa ATLL Con-
cessionària de la Generalitat, SA per a sub-
contractar l’empresa operadora ATLL, SA
Tram. 314-12093/10

Resposta del Govern
Reg. 62497 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-12093/10 a 314-12098/10, amb les següents consi-
deracions:

Fins a dia 26 de març de 2014, no ha tingut entrada 
al registre del Departament cap petició de l’empresa 
ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, 
SA d’autorització per subcontractar part de la seva ac-
tivitat ni cap comunicació de traspàs de treballadors.

Barcelona, 31 de març de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’autorització a l’empresa ATLL Con-
cessionària de la Generalitat, SA per a tras-
lladar treballadors a l’empresa operadora 
ATLL, SA
Tram. 314-12094/10

Resposta del Govern
Reg. 62497 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12093/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la legalitat de l’autorització a l’empre-
sa ATLL Concessionària de la Generalitat, 
SA per a subcontractar l’empresa operadora 
ATLL, SA
Tram. 314-12095/10

Resposta del Govern
Reg. 62497 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12093/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la conveniència d’autoritzar subroga-
cions dels serveis d’abastament d’aigua
Tram. 314-12096/10

Resposta del Govern
Reg. 62497 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12093/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els drets laborals i socials dels treba-
lladors de l’empresa ATLL Concessionària 
de la Generalitat de Catalunya, SA
Tram. 314-12097/10

Resposta del Govern
Reg. 62497 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12093/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la concessió de l’autorització a l’em-
presa ATLL Concessionària de la Generali-
tat, SA per a subcontractar l’empresa opera-
dora ATLL, SA
Tram. 314-12098/10

Resposta del Govern
Reg. 62497 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12093/10.
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1.27. CONTROL PARLAMENTARI  
DE LA CORPORACIÓ CATALANA 
DE MITJANS AUDIOVISUALS

1.27.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

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

Substanciació

Sessió núm. 15 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, tinguda l’11.04.2014, DSPC-C 398.

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

Substanciació

Sessió núm. 15 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, tinguda l’11.04.2014, DSPC-C 398.

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

Substanciació

Sessió núm. 15 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, tinguda l’11.04.2014, DSPC-C 398.

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

Substanciació

Sessió núm. 15 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, tinguda l’11.04.2014, DSPC-C 398.

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

Substanciació

Sessió núm. 15 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, tinguda l’11.04.2014, DSPC-C 398.

Pregunta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a respondre oralment en co-
missió sobre l’adjudicació del concurs per a 
l’externalització del Departament Comercial 
de TV3
Tram. 322-00174/10

Substanciació

Sessió núm. 15 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, tinguda l’11.04.2014, DSPC-C 398.
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals 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

Substanciació

Sessió núm. 15 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, tinguda l’11.04.2014, DSPC-C 398.

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

Substanciació

Sessió núm. 15 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, tinguda l’11.04.2014, DSPC-C 398.

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

Substanciació

Sessió núm. 15 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, tinguda l’11.04.2014, DSPC-C 398.

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

Substanciació

Sessió núm. 15 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, tinguda l’11.04.2014, DSPC-C 398.

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

Substanciació

Sessió núm. 15 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, tinguda l’11.04.2014, DSPC-C 398.

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

Substanciació

Sessió núm. 15 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, tinguda l’11.04.2014, DSPC-C 398.

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

Substanciació

Sessió núm. 15 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, tinguda l’11.04.2014, DSPC-C 398.

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

Substanciació

Sessió núm. 15 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, tinguda l’11.04.2014, DSPC-C 398.
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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

Substanciació

Sessió núm. 15 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, tinguda l’11.04.2014, DSPC-C 398.

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

Substanciació

Sessió núm. 15 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, tinguda l’11.04.2014, DSPC-C 398.

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

Substanciació

Sessió núm. 15 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, tinguda l’11.04.2014, DSPC-C 398.

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

Substanciació

Sessió núm. 15 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, tinguda l’11.04.2014, DSPC-C 398.

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

Substanciació

Sessió núm. 15 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, tinguda l’11.04.2014, DSPC-C 398.

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

Substanciació

Sessió núm. 15 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, tinguda l’11.04.2014, DSPC-C 398.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el temps que van tardar els 
Mossos d’Esquadra a arribar a l’autovia B-24 
en l’atropellament d’una agent d’aquest cos 
policial el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01297/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62647 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 10.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pa-
llejà, el passat 23 de juliol de 2012, quants minuts van 
tardar en arribar els primers agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el temps que va tardar la po-
licia local de Pallejà (Baix Llobregat) a arri-
bar a l’autovia B-24 en l’atropellament d’una 
agent dels Mossos d’Esquadra el 23 de juliol 
de 2012
Tram. 311-01298/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62648 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 10.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pa-
llejà, el passat 23 de juliol de 2012, quants minuts van 
tardar en arribar els primers agents de la Policia Local 
de Pallejà?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el temps que va tardar la pri-
mera ambulància a arribar a l’autovia B-24 
en l’atropellament d’una agent dels Mossos 
d’Esquadra el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01299/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62649 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 10.04.2014

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.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pa-
llejà, el passat 23 de juliol de 2012, quants minuts va 
tardar en arribar la primera ambulància?

– Quin era el seu indicatiu?

– Quin tipus d’ambulància era?

– Quines actuacions van practicar els tècnics sanitaris?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el temps que va tardar la se-
gona ambulància a arribar a l’autovia B-24 
en l’atropellament d’una agent dels Mossos 
d’Esquadra el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01300/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62650 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 10.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pa-
llejà, el passat 23 de juliol de 2012, quants minuts va 
tardar en arribar la segona ambulància?

– Quin era el seu indicatiu?

– Quin tipus d’ambulància era?

– Quines actuacions van practicar els tècnics sanitaris?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el temps que es va tardar a 
localitzar el responsable de l’atropellament 
d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’au-
tovia B-24 el 23 de juliol de 2012 i a posar-lo 
a disposició judicial
Tram. 311-01301/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62651 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 10.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, atès que el presump-
te responsable va marxar del lloc dels fets i localitzat 
hores després, no atenent a la víctima, i que suposada-
ment no tenia assegurança del seu vehicle, per què no 
va ser detingut i posat a disposició judicial?

– Des del moment dels fets, quantes hores van passar 
fins que es va localitzar la persona que conduïa el ve-
hicle i els seus acompanyants?

– Es va comprovar la situació en què es trobava en el 
nostre país atesa la seva condició de persona estran-
gera?

– En el seu cas, es va comunicar i es va posar a dispo-
sició del Cos Nacional de la Policia a aquesta persona 
per la seva situació legal en el nostre país?

– Si la resposta és negativa, per quines raons?

Palau del Parlament, 9 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 reunió en un bar de Molins 
de Rei (Baix Llobregat) de mossos d’esqua-
dra amb la família de l’agent d’aquest cos 
atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 
2012
Tram. 311-01302/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62652 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 10.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, agents dels Mossos 
d’Esquadra es van reunir en un bar de Molins de Rei 
amb la família?

– Quin va ser el contingut d’aquesta reunió?

– És habitual fer aquests tipus de reunions en bars?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les persones que estaven 
al lloc de l’atropellament d’una agent dels 
Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de 
juliol de 2012 a les quals es va prendre de-
claració
Tram. 311-01303/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62653 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 10.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, els agents dels Mos-
sos d’Esquadra van prendre declaració a totes les per-
sones que es trobaven als llocs dels fets?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el passaport que van trobar 
al cotxe que va atropellar l’agent dels Mos-
sos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de ju-
liol de 2012
Tram. 311-01304/10

Anunci

Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62654 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 10.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, en l’interior del ve-
hicle que va atropellar a la caporal es va trobar algun 
passaport?

– Es va fer constar en l’atestat?

Palau del Parlament, 9 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 constatació en l’atestat 
policial de la marca de pintura que es va tro-
bar al costat dret de l’autovia B-24 en l’atro-
pellament d’una agent dels Mossos d’Es-
quadra el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01305/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62655 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 10.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, es van fer constar en 
l’atestat policial una marca de pintura que es trobava 
al costat dret de l’autovia?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la sabatilla que van trobar  
en el cotxe que va atropellar l’agent dels 
Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de 
juliol de 2012
Tram. 311-01306/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62656 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 10.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, els agents de Mossos 
d’Esquadra van trobar un sabatilla de xancle que es 
trobava en el cotxe que va provocar el xoc?

– Van moure l’estoreta que es trobava sota el volant?

– Consten aquests elements en l’atestat policial?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les queixes que els familiars 
de l’agent dels Mossos d’Esquadra atrope-
llada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012 
van adreçar al Departament d’Interior amb 
relació a la investigació dels fets
Tram. 311-01307/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62657 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 10.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, familiars de la Sra. 
Sara Martin Diaz van formular queixes o reclama-
cions sobre la investigació que van adreçar al conseller 
d’Interior o al director general de la Policia?

– En què consistien aquestes queixes?

– Quina resposta es va donar a cadascuna d’aquestes 
queixes?

Palau del Parlament, 9 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 l’atenció dispensada als fami-
liars de l’agent dels Mossos d’Esquadra atro-
pellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01308/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62658 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 10.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, quina ha estat l’aten-
ció que ha dispensat fins ara el Cos dels Mossos d’Es-
quadra a la família?

– Hi ha algun tipus de servei específic que permeti 
fer un acompanyament a les famílies que es troben en 
aquestes situacions?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el temps que es va tardar a 
redactar l’atestat definitiu de les causes de 
l’atropellament d’una agent dels Mossos 
d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 
2012
Tram. 311-01309/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62659 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 10.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pa-
llejà, el passat 23 de juliol de 2012, quant temps va 
tardar en redactar-se l’atestat definitiu sobre les causes 
de l’accident?

– Consideren que es podria haver redactat en un perío-
de de temps més curt?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la unitat mèdica que té 
l’electrocardiograma que es va fer a l’agent 
dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’au-
tovia B-24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01310/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62660 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 10.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pa-
llejà, el passat 23 de juliol de 2012, el SEM disposa 
de l’electrocardiograma que es va fer a la víctima en 
el lloc dels fets?

– Si la resposta és negativa, per quines raons no es dis-
posa?

Palau del Parlament, 9 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 persones a qui es van 
lliurar objectes personals de l’agent dels 
Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia 
B-24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01311/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62661 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 10.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pa-
llejà, el passat 23 de juliol de 2012, es van lliurar ob-
jectes personals de la víctima a persones que no eren 
familiars de la víctima?

– A qui es va lliurar?

– Per quines raons?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la sol·licitud de la família 
de l’agent dels Mossos d’Esquadra atrope-
llada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012 
perquè es redactés l’atestat de l’accident en 
castellà
Tram. 311-01312/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62662 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 10.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pa-
llejà, el passat 23 de juliol de 2012, la família va sol-
licitar la redacció de l’atestat en castellà?

– Es va fer?

– Si la resposta és negativa, per quines raons?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el paper del zoològic de Bar-
celona en l’oferta turística, cultural, educati-
va i mediambiental
Tram. 311-01313/10

Anunci
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 62693 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 11.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Inés Arrimadas García, portavoz adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que es-
tablece el artículo 143 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le 
sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Cuál será el papel previsto del zoológico de Barce-
lona en la oferta turística, cultural, educativa y medio-
ambiental de Cataluña?

Palacio del Parlamento, 9 de abril de 2014

Inés Arrimadas García
Portavoz adjunta del GP de C’s

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el pla d’actuació del zoolò-
gic de Barcelona
Tram. 311-01314/10

Anunci
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 62694 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 11.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Inés Arrimadas García, portavoz adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que es-
tablece el artículo 143 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le 
sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Cuál es el Plan de actuación para los próximos años 
destinado al zoológico de Barcelona?

– ¿Cuáles son sus prioridades estratégicas?

– ¿Cuál es el presupuesto previsto para ello?

– ¿Cómo se enmarca en el Plan Estratégico y en el 
Plan de Marketing turístico de Cataluña?

Palacio del Parlamento, 9 de abril de 2014

Inés Arrimadas García
Portavoz adjunta del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’accés al parc de la Ciuta-
della des del carrer de Wellington i les reper-
cussions d’aquest projecte per al zoològic 
de Barcelona
Tram. 311-01315/10

Anunci
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 62695 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 11.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Inés Arrimadas García, portavoz adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que es-
tablece el artículo 143 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le 
sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

En relación al Zoológico de Barcelona: 

– ¿Cuál es la justificación del proyecto del nuevo acce-
so al Parc de la Ciutadella desde la Calle Wellington, 
tal y como consta en el expediente 3320/13?

– ¿Cuál es su ubicación exacta, así como las reper-
cusiones directas e indirectas, sobre el Zoo de Bar-
celona?

– ¿Cuál es el coste previsto de dicha obra? ¿Y el coste 
previsto para las instalaciones del Zoo que quedarán 
afectadas?

Palacio del Parlamento, 9 de abril de 2014

Inés Arrimadas García
Portavoz adjunta del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el model de gestió del zoolò-
gic de Barcelona
Tram. 311-01316/10

Anunci
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 62696 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 11.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Inés Arrimadas García, portavoz adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que es-
tablece el artículo 143 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le 
sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

– ¿Cuál será el modelo de gestión previsto para el zoo-
lógico de Barcelona?

Palacio del Parlamento, 9 de abril de 2014

Inés Arrimadas García
Portavoz adjunta del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures per a solucionar 
les deficiències d’algunes instal·lacions del 
zoològic de Barcelona
Tram. 311-01317/10

Anunci
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 62697 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Empresa i Ocupació, 11.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Inés Arrimadas García, portavoz adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que es-
tablece el artículo 143 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta al Gobierno para que le 
sea respuesta oralmente en comisión.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

Ante las irregularidades y deficiencias detectadas en 
las últimas obras de mejora de las instalaciones del 
zoológico de Barcelona (por ejemplo, deficiencias en 
la pintura del tanque de los delfines, en la nueva insta-
lación «Terra de Dragons» de los komodos, filtración 
en el nuevo lago de hipopótamos, goteras en el dormi-
torio de elefantes, el Punt Verd, entre otros): 

– ¿Cuáles son las medidas previstas para solucionar 
estas deficiencias y exigir responsabilidades a las em-
presas contratistas?

Palacio del Parlamento, 9 de abril de 2014

Inés Arrimadas García
Portavoz adjunta del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’adjudicació de la contrac-
tació de personal del Centre d’Atenció i Ges-
tió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 311-01318/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62885 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.04.2014

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: 

– Per la gestió del Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència 112 de Catalunya, a quina empresa 
s’ha adjudicat el contracte pel qual aporta el personal 
necessari per la gestió de l’activitat?

– En quina data es va formalitzar el contracte i per 
quin període, especificant les possibles pròrrogues?

– Quin és l’import anual del contracte?

– Quin és l’objecte del contracte, especificant el nom-
bre de persones que aporta l’empresa, les categories 
professionals i els torns de treball en els que s’orga-
nitza?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’adjudicació de la contrac-
tació de tecnologia i equipaments del Cen-
tre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgèn-
cia 112
Tram. 311-01319/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62886 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.04.2014

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: 

– Per la gestió del Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència 112 de Catalunya, a quina empresa 
s’ha adjudicat el contracte pel qual aporta la tecnolo-
gia i l’equipament per la gestió de l’activitat?

– En quina data es va formalitzar el contracte i per 
quin període, especificant les possibles pròrrogues?

– Quin és l’import anual del contracte?

– Quin és l’objecte del contracte, especificant el nom-
bre de persones que aporta l’empresa, els torns de tre-
ball en els que s’organitza, les categories professio-
nals i l’import de la inversió a realitzar durant tot el 
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contracte (indicar import, període i elements d’inver-
sió)?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’adquisició de material 
per al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 de Barcelona i de Reus
Tram. 311-01320/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62887 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.04.2014

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: 

– Per la gestió del Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència 112 de Catalunya, quan es van ad-
quirir els ordinadors, servidors i la resta de material 
dels centres, diferenciant el centre de Barcelona del de 
Reus?

– Quan es preveu renovar aquests ordinadors i servi-
dors?

– Per quina raó els operadors treballen al costat d’or-
dinadors de torre?

– Afecta a la seva salut laboral?

– Per quines raons no es preveu un lloc de treball sen-
se ordinadors al costat de l’operador i es centralitzen 
aquests en unitats centrals?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les seus del Centre d’Atenció 
i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 311-01321/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62888 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.04.2014

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: 

– Quantes seus té el Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència 112 de Catalunya?

– Quin és el seu règim de tinença?

– En el seu cas, quin és el cost de la seu (import llo-
guer i/o hipoteca o crèdit)?

– Ambdós centres compten amb un acurat perímetre 
de seguretat?

– Alguns dels centres han tingut que ser evacuats per 
avisos de bomba en immobles que es troben al seu 
costat, indicar data?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de treballadors i 
de gestors de trucades del Centre d’Atenció 
i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 311-01322/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62889 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.04.2014

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.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quants treballadors té l’empresa el Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Catalunya, 
classificat per categories professionals?

– Quants gestors de trucades mitjançant contracte 
amb una empresa disposa el centre, classificat per ca-
tegories professionals?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la formació en emergències 
dels operadors del Centre d’Atenció i Ges-
tió de Trucades d’Urgència 112 dels darrers 
cinc anys
Tram. 311-01323/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62890 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.04.2014

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: 

– Quina formació específica en emergències s’ha do-
nat als operadors del Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència 112 de Catalunya en els darrers cinc 
anys?

– Quin cursos de formació han rebut?

– Quin conveni laboral s’aplica a aquests treballadors?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’interval entre trucades dels 
operadors del Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112
Tram. 311-01324/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62891 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.04.2014

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: 

– S’han suprimit un període mínim de determinats se-
gons entre trucada i trucada que ha d’atendre un ope-
rador del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència 112 de Catalunya?

– Si la resposta és positiva, per quina raó?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la derivació de les trucades 
entrants als gestors del Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 311-01325/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62892 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.04.2014

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 possible que en un torn de servei del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de  
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Catalunya un gestor de trucades vagi atenen trucades 
de forma consecutiva i altres gestors no atenguin per 
un deficient forma de derivar les trucades entre els 
gestors?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la identificació dels usuaris 
del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112
Tram. 311-01326/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62893 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.04.2014

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: 

– Per quines raons els operadors del Centre d’Atenció 
i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Catalunya ha 
d’identificar a la persona que truca tant si és la per-
sona que pateix l’emergència com si és un testimoni 
d’aquesta?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els indicadors per a avaluar 
la gestió de les trucades al Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 311-01327/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62894 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.04.2014

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 són els indicadors que utilitza del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Ca-
talunya per valorar el servei de gestió de les trucades 
d’emergència?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el material i el programa-
ri del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 de Barcelona
Tram. 311-01328/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62895 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.04.2014

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: 

– En el centre de Barcelona del Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Catalunya els 
audiòfons dels gestors de trucada disposen de regula-
ció automàtica de nivell; es troben en bon estat les ca-
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dires dels gestors de trucades; té l’edifici contaminació 
electromagnètica; és operatiu el programa informàtic 
de gestió de trucades?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el cost de l’actualització de 
la base de dades del programa Sèneca del 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència 112
Tram. 311-01329/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62896 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.04.2014

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 ha estat l’import de l’actualització de la base de 
dades del Seneca amb el que treballen els gestors del 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 
de Catalunya?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la disponibilitat de les da-
des automàtiques del telèfon des del qual es 
fa la trucada al Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112
Tram. 311-01330/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62897 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.04.2014

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: 

– El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 
112 de Catalunya disposa de les dades automàtiques 
del trucant d’aquelles companyies diferents a la com-
panyia Movistar (Telefònica)?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la incorporació de treballa-
dors provinents de les empreses subcon-
tractades al Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència 112
Tram. 311-01331/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62898 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.04.2014

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: 

– El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgèn-
cia 112 de Catalunya ha incorporat en la seva planti-
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lla treballadors provinents de l’empresa que han estat 
subcontractades per la gestió de les trucades o de la 
vessant tècnica de la gestió? Quins treballadors són i 
quines són les seves funcions?

– En quina data es van incorporar?

– Aquestes incorporacions i/o per quines altres moti-
vacions són objecte de l’anàlisi de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya i/o de la Fiscalia?

– En quin estat es troben aquestes actuacions?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la instal·lació d’indicadors de la 
cobertura del Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència 112
Tram. 311-01332/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62899 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.04.2014

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: 

– Per quines raons s’estan instal·lant pals indicadors en 
ciutats i àmbit rural on s’explicita els punts de cober-
tura de telefonia mòbil on resulta accessible el servei 
112?

– Quin cost ha tingut aquesta indicació?

– En el propi dispositiu mòbil del ciutadà no s’indica 
quan no hi ha enllaç possible?

– En el cas de trobar-se en la muntanya, no es deriva 
la senyal al repetidor de l’operadora amb la senyal més 
potent?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius pels quals el pre-
sumpte autor de l’atropellament d’una agent 
dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 
23 de juliol de 2012 no va ésser detingut
Tram. 311-01333/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62923 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, atès que el presumpte 
responsable va marxar del lloc dels fets i localitzat ho-
res després, amagant-se ens uns matolls propers; no va 
atendre a la víctima ni va trucar els serveis d’emergèn-
cia; degut a la seva situació en el país es podria pensar 
que podria marxar al seu país d’origen; no era el titular 
del vehicle; la incoherència de les seves manifestaci-
ons posteriors recollides en els atestats policials; la in-
existència de marques que evidenciïn que va intentar 
frenar; que presumptament conduïa en direcció con-
trària i que suposadament no tenia assegurança del seu 
vehicle, per què no va ser detingut i posat a disposició 
judicial?

Palau del Parlament, 10 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 investigació de l’atropella-
ment d’una agent dels Mossos d’Esquadra a 
l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01334/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62924 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, considera el Departa-
ment d’Interior que ha realitzat una bona investigació 
dels fets que van provocar la mort de la caporal?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la imparcialitat i l’objectivitat 
de la investigació de l’atropellament d’una 
agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia 
B-24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01335/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62925 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pa-
llejà, el passat 23 de juliol de 2012, atès que era una 
caporal d’Afers Interns i la seva feina tenia per objec-
te assumptes relacionats amb membres del Cos dels 
Mossos d’Esquadra, s’ha efectuat una investigació in-
dependent que garanteixi la imparcialitat i l’objectivi-
tat d’aquesta?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les explicacions donades a 
la família de l’agent dels Mossos d’Esqua-
dra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de ju-
liol de 2012
Tram. 311-01336/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62926 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, s’ha donat resposta a 
la família de la caporal de totes aquelles explicacions 
que han sol·licitat al Departament d’Interior envers la 
mort del seu familiar?

Palau del Parlament, 10 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 revisió per part del direc-
tor general de la Policia de la investigació de 
la mort de l’agent dels Mossos d’Esquadra 
atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 
2012
Tram. 311-01337/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62927 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va morir 
la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos d’Es-
quadra, per vehicle que presumptament anava en di-
recció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pallejà, 
el passat 23 de juliol de 2012, i atès que el director ge-
neral de la Policia va manifestar per escrit a la família 
que s’havia realitzat una exhaustiva investigació que 
ell mateix havia comprovat, va constatar la manca de 
registre de la tira de constants vitals de la caporal mor-
ta, prova inequívoca de la mort d’una persona?

– Quins resultats ha donat aquesta revisió del director 
general?

– S’ha assumit alguna responsabilitat per aquesta in-
vestigació?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’atenció dels serveis mèdics 
i sanitaris a l’agent dels Mossos d’Esquadra 
atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 
2012
Tram. 311-01338/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62928 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.04.2014

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: 

Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va morir 
la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos d’Es-
quadra, per vehicle que presumptament anava en di-
recció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pallejà, 
el passat 23 de juliol de 2012, i atès que el director ge-
neral de la Policia va manifestar per escrit a la família 
que s’havia realitzat una exhaustiva investigació que 
ell mateix havia comprovat, considera el director ge-
neral de la Policia que els serveis mèdics i sanitaris va 
atendre a temps i correctament a la caporal?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el lliurament de les restes 
de roba de l’agent dels Mossos d’Esquadra 
atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 
2012 a la seva família
Tram. 311-01339/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62929 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.04.2014

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-
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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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pa-
llejà, el passat 23 de juliol de 2012, i atès que el direc-
tor general de la Policia va manifestar per escrit a la 
família que s’havia realitzat una exhaustiva investiga-
ció que ell mateix havia comprovat, és normal d’acord 
amb els protocols establerts el lliurament a la família 
de les restes de roba de la persona morta en procés de 
descomposició amb el conseqüent xoc emocional?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el temps d’activació de l’am-
bulància avançada en l’atropellament d’una 
agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia 
B-24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01340/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62930 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, és normal un temps 
d’activació d’una ambulància avançada de més de 15 
minuts en un accident de circulació amb una víctima 
en estat molt greu?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la manca d’informació a les 
ambulàncies de l’existència d’una víctima 
en estat molt greu en l’atropellament d’una 
agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia 
B-24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01341/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62931 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va morir 
la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos d’Es-
quadra, per vehicle que presumptament anava en di-
recció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pallejà, 
el passat 23 de juliol de 2012, és normal que no s’in-
formi a les ambulàncies ni al metge de l’ambulància 
avançada l’existència d’una víctima en un estat molt 
greu?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la certificació de la mort de 
l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada 
a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01342/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62932 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.04.2014

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.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va morir 
la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos d’Es-
quadra, per vehicle que presumptament anava en di-
recció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pallejà, 
un tècnic sanitari té la competència professional ne-
cessària per certificar i comunicar la mort d’una per-
sona en un accident de trànsit?

– Com es va fer aquesta certificació i quan va durar 
l’examen de la víctima?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’actitud inapropiada dels 
membres del Sistema d’Emergències Mèdi-
ques que van atendre l’agent dels Mossos 
d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 
de juliol de 2012
Tram. 311-01343/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62933 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, si durant l’assistència es fotografia a membres del 
SEM amb una actitud que s’evidencia que estan rient 
prop de la víctima morta, és una actitud apropiada i 
professional?

– Els agents dels Mossos d’Esquadra van advertir a 
alguns tècnics del SEM de l’actitud inapropiada que 
mantenien?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les raons per les quals fou 
un tècnic sanitari qui informà el coordina-
dor tècnic sobre l’hospital on traslladaven 
l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada 
a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 311-01344/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62934 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, quines raons justifiquen que sigui un tècnic sanitari 
qui expliqui i informi al coordinador tècnic d’aquella 
nit quin era l’Hospital de referència on traslladaven a 
les víctimes de l’accident?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la inspecció ocular del vehi-
cle causant de l’atropellament d’una agent 
dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 
23 de juliol de 2012
Tram. 311-01345/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62935 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.04.2014

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.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va morir 
la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos d’Es-
quadra, per vehicle que presumptament anava en di-
recció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pallejà, 
es va realitzar, durant la inspecció ocular del vehicle 
causant de l’accident, la presa d’empremtes i mostres 
per tal d’ajudar a determinar de forma inequívoca a 
tots els implicats en els fets i els seu grau de partici-
pació?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les persones implicades 
en l’atropellament d’una agent dels Mossos 
d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 
2012
Tram. 311-01346/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62936 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va morir 
la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos d’Es-
quadra, per vehicle que presumptament anava en di-
recció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pallejà, 
d’acord amb la investigació realitzada, quantes perso-
nes estan implicades en els fets i quin és el seu grau de 
participació en aquests?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la modificació de la norma-
tiva reguladora de les eleccions de repre-
sentants del Cos dels Mossos d’Esquadra 
al Consell de la Policia - Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01347/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 62982 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Preveu el Govern modificar la normativa reguladora 
de les eleccions dels representants del Cos de Mossos 
d’Esquadra al Consell de la Policia - Mossos d’Esqua-
dra de cara al procés electoral previst per a l’any 2015?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2014

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la modificació de la normati-
va reguladora de les eleccions al Consell de 
la Policia - Mossos d’Esquadra pel que fa al 
vot per correu
Tram. 311-01348/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 62983 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.



23 d’abril de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 306

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 54

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Preveu el Govern modificar la normativa reguladora 
de les eleccions al Consell de la Policia per tal d’evitar 
possibles irregularitats derivades del vot per correu?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2014

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la modificació de la normati-
va reguladora de les eleccions al Consell de 
la Policia - Mossos d’Esquadra pel que fa al 
vot electrònic
Tram. 311-01349/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 62984 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Preveu el Govern modificar la normativa reguladora 
de les eleccions al Consell de la Policia per introduir 
garanties si s’implanta el vot electrònic?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2014

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la incentivació del vot pre-
sencial en les eleccions al Consell de la Poli-
cia - Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01350/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 62985 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Preveu el Govern incentivar el vot presencial en el 
procés d’eleccions al Consell de la Policia?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2014

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions per a solucio-
nar les deficiències de les instal·lacions de 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de la comissa-
ria dels Mossos d’Esquadra de Castelldefels 
(Baix Llobregat)
Tram. 311-01351/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 63015 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 14.04.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Quines actuacions preveu impulsar el Departament 
d’Interior, i amb quin calendari, per tal de solucionar 
casos com el del despreniment de part del sostre i les 
inundacions patides per la Oficina d’Atenció al Ciuta-
dà de la Comissaria del Cos de Mossos d’esquadra de 
Castelldefels (Baix Llobregat), els dies 3 i 4 d’abril?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2014

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interrupcions voluntàries 
de l’embaràs en el període 2003-2013
Tram. 314-12290/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62204 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Nombre d’interrupcions voluntàries de l’embaràs 
(IVE) totals, diferenciant farmacològics i quirúrgics, 
per cadascun dels anys del període 2003-2013.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interrupcions voluntàries 
de l’embaràs finançades pel Servei Català 
de la Salut en el període 2003-2013
Tram. 314-12291/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62205 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista, 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 escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Nombre d’interrupcions voluntàries de l’embaràs 
(IVE) finançats pel CatSalut, i desglossat per regions 
sanitàries, centres i tipus per cadascun dels anys del 
període 2003-2013.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dades de venda i dispensació pú-
blica d’anticonceptius d’emergència en el 
període 2009-2013
Tram. 314-12292/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62206 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista, 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 escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Dades d’anticoncepció d’emergència, concretant 
vendes totals (envasos i facturació total) i dispensació 
pública en el sistema sanitari i farmàcies comunitàries 
per cadascun dels anys del període 2009-2013.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els col·lectius de l’àmbit sanitari als 
quals no s’aplica la retallada del 15% de fei-
na i sou
Tram. 314-12293/10

Formulació
Marc vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 62250 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

En aplicació del Decret 56/2012, de 29 de maig que 
estableix la jornada i horaris de treball del personal 
funcionari es retalla un 15% el temps laboral i el sala-
ri a determinat personal interí. Actualment es segueix 
aplicant aquesta mesura. En l’àmbit sanitari hi ha al-
gunes excepcions.

1. Quins són els col·lectius de personal al servei de la 
Generalitat en l’àmbit sanitari als quals no se’ls aplica 
la mesura de retallar feina i salari en un 15%?

2. Quines són les especificitats i quins els motius per 
fer aquesta excepcionalitat?

3. El personal interí provinent de l’ICAM reuneix ca-
racterístiques i especificitats semblants als col·lectius 
anteriors?

4. Creu el govern raonable que a aquest col·lectiu no se 
li apliqués la mesura d’excepcionalitat de reducció de 
feina i salari per similitud de tasques i característiques 
amb altres col·lectius als que tampoc no se’ls aplica?

5. Quan té previst el govern deixar d’aplicar aquesta 
mesura d’excepcionalitat a tot el col·lectiu de persones 
interines al servei de la Generalitat?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2014 

Marc Vidal i Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els expedients oberts a profes-
sors d’ençà de l’entrada en vigor del Decret 
155/2010, de la direcció dels centres educa-
tius públics i del personal directiu profes-
sional docent
Tram. 314-12294/10

Formulació
Marc vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 62446 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

1) Quants expedients a professorat s’han obert a Ca-
talunya des de l’entrada en vigor del Decret 155/2010  
de 2 de novembre?

2) En quins centres s’han obert aquests expedients i 
quins han estat els resultats i les conseqüències?

3) Quants d’aquests expedients oberts han tingut una 
derivació judicial i quines conseqüències han tingut 
aquests processos?

4) Quina és la relació d’expedients que actualment 
s’estan tramitant i en quins centres s’han obert?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2014 

Marc Vidal i Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de la Llei d’educació de 
Catalunya pel que fa a la participació dels 
consells escolars en la resolució de con-
flictes
Tram. 314-12295/10

Formulació
Marc vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 62447 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

1) Li consta al Govern que hi hagi algun centre on no 
s’hagi complert el que estipula la LEC sobre participa-
ció dels consells escolars de centre en la resolució de 
conflictes?

2) En aquests casos, quines han estat les causes de la 
insuficient intervenció o la no-intervenció del consell 
escolar de centre?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2014 

Marc Vidal i Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre una sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya amb relació a un pro-
cés de selecció de l’Administració de la Ge-
neralitat
Tram. 314-12296/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 62541 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri 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.

Vista la Sentència emesa per la secció quarta del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya, en el proce-
diment del Recurs núm.206/2012, per la qual es reco-
neix el dret a un aspirant del procés de selecció JU026 
a ocupar una plaça i es condemna a la Generalitat de 
Catalunya a satisfer les retribucions corresponents 
dels darrers tres anys, més els interessos legals, inte-
ressa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quants aspirants d’aquest mateix procés es troben en 
situacions similars?

– Quants, d’entre aquests, estan pendents de resolució 
judicial sobre reclamacions similars?

– Quin cost calcula el Govern que suposaria el compli-
ment d’aquesta resolució judicial?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les malalties professio-
nals en el període 2010-2013
Tram. 314-12297/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62542 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’evolució en el nombre de casos 
d’afectats per malalties professionals, per cadascun 
dels anys del període 2010-2013?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels ingressos per factura-
ció a mútues en el període 2011-2013
Tram. 314-12298/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62543 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista, 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 escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’evolució en els ingressos per factura-
ció a mútues, total i desglossat per tipus (mútues d’acci-
dents de treball i malalties professionals, entitats assegu-
radores d’accidents de trànsit, i altres mútues i companyes 
asseguradores) per als anys 2011, 2012 i 2013?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures adoptades pel Departa-
ment de Salut amb relació a les cigarretes 
electròniques
Tram. 314-12299/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62544 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista, 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 escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines mesures ha adoptat el Departament de Salut 
en relació a la proliferació i ús de cigarretes electrò-
niques?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’externalització de la facturació a ter-
cers de l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-12300/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62545 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els motius per l’externalització de la fac-
turació a tercers de l’empresa pública ICS?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les bases, el pressupost i les clàusules de 
confidencialitat en l’externalització de la fac-
turació a tercers de l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-12301/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62546 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines han estat les bases, pressupost, clàusules de 
confidencialitat, beneficis, etc. en l’externalització de 
la facturació a tercers de l’empresa pública ICS, quines 
les empreses presentades i quina la guanyadora?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adjudicació de la informatització de 
l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-12302/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62547 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

A quina empresa i en quina base concursal va adjudi-
car-se la informatització de l’ICS?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions d’obertura d’una uni-
tat de semicrítics a l’Hospital Doctor Josep 
Trueta
Tram. 314-12303/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62548 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina previsió té l’empresa pública ICS-Trueta per 
obrir una unitat de semicrítics?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els horaris del consultori local de 
Portbou (Alt Empordà)
Tram. 314-12304/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62549 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista, 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 escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els horaris al consultori local de Portbou 
del metge de família, infermeria comunitària, admi-
nistratiu sanitari, pediatra i infermeria pediàtrica du-
rant tot l’any, concretant reforç d’estiu?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les malalties de declara-
ció obligatòria i de declaració individualitza-
da del 2000 al 2013
Tram. 314-12305/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62550 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista, 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 escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Evolució numèrica des de 2000 fins 2013 de malal-
ties de declaració obligatòria (MDO) i malalties de de-
claració individualitzada (MDI), desglossat per sexes, 
per edats, per regions sanitàries, per sectors sanitaris, 
comarques i Barcelona ciutat, i per nacionalitat.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions prioritàries amb relació a 
la crisi i la salut i sobre els indicadors de se-
guiment per al període 2014-2020
Tram. 314-12306/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62551 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les accions prioritàries del Govern, lide-
rat pel Departament de Salut, en relació a la crisi i la 
salut, i amb quins indicadors de seguiment pel període 
2014-2020?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’assignació pressupostària per als cen-
tres hospitalaris de l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-12307/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62552 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és l’assignació pressupostària assignada pel 
2014 en cadascun dels centres hospitalaris de l’ICS, 
comparat amb els anys 2010, 2011, 2012 i 2013?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de la reducció del pressu-
post de l’Hospital Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 314-12308/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62553 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista, 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 escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els motius per a la reducció de l’assigna-
ció pressupostària anunciada a l’Hospital Joan XXIII 
de Tarragona per l’any 2014?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manifest de rebuig de la nova re-
tallada pressupostària signat pels caps de 
servei i d’unitats assistencials de l’Hospital 
Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 314-12309/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62554 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista, 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 escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del Departament en relació 
al manifest de rebuig de la nova retallada pressupostà-
ria que han signat els caps de servei i d’unitats assis-
tencials de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de la reducció del pressu-
post de l’Hospital Universitari de Bellvitge, 
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-12310/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62555 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista, 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 escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els motius per a la reducció de l’assigna-
ció pressupostària anunciada a l’Hospital de Bellvitge 
per l’any 2014?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les inversions que s’executaran a 
l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona, el 
2014 i el 2015
Tram. 314-12311/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62556 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista, 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 escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines inversions executarà el Govern aquest any 
2014 i el 2015 a l’actual Hospital Josep Trueta de Giro-
na, detallant calendari i accions?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’activitat que es farà al pavelló de go-
vern de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de 
Girona
Tram. 314-12312/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62557 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista, 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 escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina activitat tindrà lloc al pavelló de Govern de 
l’Hospital Josep Trueta de Girona, tenint en compte 
les deficiències estructurals de l’edifici?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el trasllat del laboratori de l’Hospital 
Doctor Josep Trueta a l’Hospital de Santa 
Caterina
Tram. 314-12313/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62558 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista, 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 escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els propòsits del Departament de Salut 
en relació al trasllat del Laboratori de l’Hospital Josep 
Trueta de Girona a Santa Caterina, detallant calenda-
ri, personal traslladat i serveis que restaran al Centre?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions de trasllat d’activitat de 
l’Hospital Doctor Josep Trueta a l’Hospital 
de Santa Caterina
Tram. 314-12314/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62559 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista, 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 escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les previsions de trasllat d’activitat des 
de l’Hospital Josep Trueta de Girona a Santa Caterina 
de Salt per l’any 2014?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte executiu de l’Hospital Doc-
tor Josep Trueta - Campus de Salut Trueta, 
de Girona
Tram. 314-12315/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62560 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el calendari previst pel Departament de Sa-
lut per l’any 2014 per elaborar el projecte executiu del 
nou Hospital Josep Trueta - Campus de Salut Trueta?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els solars proposats per l’Ajuntament de 
Girona per a construir-hi l’Hospital de Girona
Tram. 314-12316/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62561 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els solars proposats pel govern de l’Ajun-
tament de Girona per a la construcció de l’Hospital de 
Girona?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la proposta de descentralització i coope-
ració territorial entre l’Institut Català de la Sa-
lut de Girona i l’Institut Assistència Sanitària
Tram. 314-12317/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62562 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la proposta de descentralització i coopera-
ció territorial entre ICS-Girona i l’Institut Assistència 
Sanitària per l’any 2014 i el 2015?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el finançament de la vacuna Ruti con-
tra la tuberculosi
Tram. 314-12318/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62563 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista, 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 escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina negociació lidera el Govern de la Generalitat 
per garantir el finançament de la vacuna Ruti contra la 
tuberculosi sortida d’un grup de recerca de l’Hospital 
Germans Trias i Pujol de Badalona?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’activitat quirúrgica i l’assignació als 
centres sanitaris
Tram. 314-12319/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62564 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista, 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 escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és l’activitat quirúrgica (separant urgent, pro-
gramada dels 14 procediments garantits, programada 
total, cirurgia major ambulatòria i cirurgia menor) i 
assignació a cada un dels centres de Catalunya el 2013, 
indicant derivacions entre centres del SISCAT, i com-
parant amb els anys anteriors 2010, 2011, 2012?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’evolució de l’activitat dels hos-
pitals de la regió sanitària de Girona del 
2010 al 2013
Tram. 314-12320/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62565 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és l’evolució en els anys 2010 a 2013 de l’ac-
tivitat, especificant altes mèdiques i quirúrgiques, ur-
gències, consultes externes i cost contractació de ca-
da Hospital de la Regió Sanitària de Girona (Hospital 
Trueta, Santa Caterina, Clínica Girona, Salus, Hos-
pital d’Olot, Figueres, Campdevànol, Blanes/Calella, 
Palamós)?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’activitat dels hospitals 
de la regió sanitària del Camp de Tarragona 
del 2010 al 2013
Tram. 314-12321/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62566 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és l’evolució en els anys 2010 a 2013 de l’ac-
tivitat, especificant altes mèdiques i quirúrgiques, ur-
gències, consultes externes i cost contractació de cada 
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Hospital de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona 
(Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, Hospital del Ven-
drell, Hospital Sant Joan de Reus, CMQ Reus, Pius 
Hospital de Valls, Hospital Joan XXIII)?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació finalista per regions sani-
tàries i àrees bàsiques de salut per al 2014
Tram. 314-12322/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62567 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és l’assignació finalista, total, per regions sa-
nitàries i per cada una de les Àrees Bàsiques de Salut 
per l’any 2014 i sota quins conceptes d’activitat?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de professionals sanita-
ris en actiu al sistema sanitari en el període 
2003-2013
Tram. 314-12323/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62568 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Evolució de professionals sanitaris en actiu al sis-
tema sanitari a Catalunya per cadascun dels anys del 
període 2003-2013 per categories: metges, infermeria, 
tècnics sanitaris, administratius, desglossat per xifres 
del sistema sanitari públic (total, ICS i sector concer-
tat) i privat.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels professionals sanitaris 
desocupats en el període 2003-2013
Tram. 314-12324/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62569 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Evolució dels professionals sanitaris, per categories, 
a l’atur, per cadascun dels anys del període 2003-2013.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels professionals sanitaris 
que han emigrat en el període 2003-2013
Tram. 314-12325/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62570 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
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i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Evolució dels professionals sanitaris que emigren 
per categories, indicant països o altres CCAA de des-
tinació, per cadascun dels anys del període 2003-2013.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels salaris de l’Institut Ca-
talà de la Salut i del sector concertat
Tram. 314-12326/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62571 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Evolució mitjana de salaris per categories, de l’ICS i 
del sector concertat, pels anys 2003, 2010, 2011, 2012 
i 2013.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels casos de malària, den-
gue i altres malalties tropicals en el període 
2003-2013
Tram. 314-12327/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62572 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’evolució dels casos de malària, de 
dengue i d’altres malalties tropicals els darrers quin-
ze anys (1999-2013), especificant geografia de conta-
gi, edat, sexes, residència a Catalunya, en comparació 
amb la resta de CCAA, l’UE i el context internacional?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els protocols clínics i de cribratge per 
a detectar la malària i el dengue
Tram. 314-12328/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62573 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els protocols clínics i de screening per de-
tectar malària i dengue?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les alertes davant la possibilitat que 
el mosquit tigre sigui vector de diverses ma-
lalties
Tram. 314-12329/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62574 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les alertes del Departament de Salut 
davant la possibilitat teòrica de que el mosquit tigre  
(Aedes albopictus) sigui vector de malària i de Chi-
kungunya, dengue o zika?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els protocols preventius amb relació a 
l’alerta de l’Organització Mundial de la Salut 
sobre els brots d’Ebola a l’Àfrica
Tram. 314-12330/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62575 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els protocols preventius a Catalunya en re-
lació a l’alerta de l’OMS sobre els brots d’Ebola a paï-
sos africans? Quins controls de caràcter sanitari exis-

teixen en relació a l’arribada de persones provinents de 
països on s’han declarat casos d’Ebola?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Registre del conjunt mínim bàsic de 
dades de consultes externes
Tram. 314-12331/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62576 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

En quina fase es troba el Registre del conjunt mínim 
bàsic de dades (CMBD) de consultes externes, quin és 
el calendari de posada en funcionament i quins meca-
nismes es preveuen per a la disponibilitat i lliure accés 
de les dades?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels trasllats a l’estranger 
per a tractaments autoritzats pel Servei Ca-
talà de la Salut en el període 2003-2013
Tram. 314-12332/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62577 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
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ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’evolució els anys 2003-2013 en el 
nombre de pacients i motius de trasllats per tracta-
ments autoritzats pel CatSalut a l’estranger? Quin és 
el cost total i quins són els mecanismes de rescabala-
ment de les despeses de viatges i dietes dels pacients i 
les seves famílies?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació i l’import dels projectes fi-
nançats amb la recaptació de La Marató de 
TV3 del 2012
Tram. 314-12333/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62578 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Relació i import de cadascun dels projectes finançats 
amb la recaptació de La Marató de l’any 2012, destina-
da a projectes científics d’investigació del càncer.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris de selecció dels projectes i 
el sistema d’assignació dels recursos obtin-
guts a La Marató de TV3 del 2012
Tram. 314-12334/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62579 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

Criteris de selecció dels projectes i sistema d’assigna-
ció de recursos obtinguts a La Marató de l’any 2012.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació i l’import dels projectes fi-
nançats amb la recaptació de La Marató de 
TV3 del 2010
Tram. 314-12335/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62580 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Relació i import de cadascun dels projectes finançats 
amb la recaptació de La Marató de l’any 2010.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC



23 d’abril de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 306

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació i l’import dels projectes fi-
nançats amb la recaptació de La Marató de 
TV3 del 2011
Tram. 314-12336/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62581 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Relació i import de cadascun dels projectes finançats 
amb la recaptació de La Marató de l’any 2011.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la relació i l’import dels projectes finan-
çats amb la recaptació de La Marató de TV3 
del 2013
Tram. 314-12337/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62582 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Relació i import de cadascun dels projectes finançats 
amb la recaptació de La Marató de l’any 2013.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris de selecció de projectes i 
el sistema d’assignació dels recursos obtin-
guts a La Marató de TV3 del 2010
Tram. 314-12338/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62583 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Criteris de selecció dels projectes i sistema d’assig-
nació de recursos obtinguts a La Marató de l’any 2010.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris de selecció de projectes i 
el sistema d’assignació dels recursos obtin-
guts a La Marató de TV3 del 2011
Tram. 314-12339/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62584 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Criteris de selecció dels projectes i sistema d’assig-
nació de recursos obtinguts a La Marató de l’any 2011.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC



23 d’abril de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 306

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris de selecció de projectes i 
el sistema d’assignació dels recursos obtin-
guts a La Marató de TV3 del 2013
Tram. 314-12340/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62585 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Criteris de selecció dels projectes i sistema d’assig-
nació de recursos obtinguts a La Marató de l’any 2013.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’avaluació i el seguiment dels projec-
tes finançats per La Marató de TV3 del 2010
Tram. 314-12341/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62586 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els resultats de l’avaluació i seguiment 
per cadascun dels projectes finançats per La Marató 
de l’any 2010?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’avaluació i el seguiment dels projec-
tes finançats per La Marató de TV3 del 2011
Tram. 314-12342/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62587 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els resultats de l’avaluació i seguiment 
per cadascun dels projectes finançats per La Marató 
de l’any 2011?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’avaluació i el seguiment dels projec-
tes finançats per La Marató de TV3 del 2012
Tram. 314-12343/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62588 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els resultats de l’avaluació i seguiment 
per cadascun dels projectes finançats per La Marató 
de l’any 2012?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’avaluació i el seguiment dels projec-
tes finançats per La Marató de TV3 del 2013
Tram. 314-12344/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62589 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els resultats de l’avaluació i seguiment 
per cadascun dels projectes finançats per La Marató 
de l’any 2013?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la detecció d’incidències en els ser-
veis de transport sanitari prestats per Am-
bulàncies Reus
Tram. 314-12345/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62590 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Ha detectat el Departament de Salut alguna incidèn-
cia en relació als serveis de transport sanitari prestats 
per l’empresa Ambulàncies Reus (Ambuibérica)?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’obertura d’expedients informatius 
amb relació als serveis de transport sanitari 
prestats per Ambulàncies Reus
Tram. 314-12346/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62591 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregun-
ta següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Ha obert el Departament de Salut algun expedient 
informatiu en relació als serveis de transport sanitari 
prestats per l’empresa Ambulàncies Reus (Ambuibéri-
ca)? Quants, en quins anys i amb quin resultat?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius al Parc de Bom-
bers de Rubí - Sant Cugat del Vallès el 5 
d’abril de 2014
Tram. 314-12347/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62637 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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 bombers hi havia el passat 5 d’abril de 2014 
en el Parc de Bombers de Rubí - Sant Cugat del Vallès 
per cobrir el servei? 
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– Quants bombers hi havia d’haver segons el barem 
aprovat pel Departament? 

– Per quines raons no hi havia la totalitat de bombers 
necessaris per cobrir el servei? 

– Com va afectar aquesta mancança al servei? 

– Quines mesures es van adoptar per cobrir el servei?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les plantilles i el pagament de comple-
ments dels inspectors de treball i seguretat 
industrial del 2010 ençà
Tram. 314-12348/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62640 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del 
Grup Parlamentari Socialista, 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.

D’acord amb la resposta del Govern a la pregunta 314-
10661/10 sobre les plantilles i el pagament de comple-
ments dels inspectors i sotsinspectors de treball i se-
guretat industrial,

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Per quin motiu s’ha passat dels 89 inspectors de tre-
ball i seguretat social traspassats al 2010 a 109 inspec-
tors de treball i seguretat social al 2013? Quins com-
plements han cobrat i de quina partida del pressupost 
han cobrat cada any?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les plantilles i el pagament de comple-
ments dels sotsinspectors de treball i segu-
retat industrial del 2010 ençà
Tram. 314-12349/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62641 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del 
Grup Parlamentari Socialista, 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.

D’acord amb la resposta del Govern a la pregunta 314-
10661/10 sobre les plantilles i el pagament de comple-
ments dels inspectors i sotsinspectors de treball i se-
guretat industrial,

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Per quin motiu s’ha passat dels 54 subinspectors 
d’ocupació i seguretat social traspassats al 2010 a 
31 subinspectors d’ocupació i seguretat social 2013? 
Quins complements han cobrat i de quina partida del 
pressupost han cobrat cada any?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’emplaçament del nou centre d’ense-
nyament secundari de Vallbona d’Anoia
Tram. 314-12350/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62642 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Eva 
Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.
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El 25 de juny de 2013 es va rebre la resposta a la pre-
gunta 314-02340/10 sobre l’institut de referència per a 
la Pobla de Claramunt, i la qual indicava que la cons-
trucció del SES de Vallbona d’Anoia està planificat.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– En quina ubicació està planificada la construcció 
d’aquest nou centre d’educació secundària?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’acord amb l’ajuntament pel que fa 
a l’emplaçament del nou centre d’ensenya-
ment secundari de Vallbona d’Anoia
Tram. 314-12351/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62643 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Eva 
Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

El 25 de juny de 2013 es va rebre la resposta a la pre-
gunta 314-02340/10 sobre l’institut de referència per a 
la Pobla de Claramunt, i la qual indicava que la cons-
trucció del SES de Vallbona d’Anoia està planificat.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Estan acordats, amb l’ajuntament corresponent, els 
terrenys per aquest nou centre d’educació secundària?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari previst per a la construc-
ció del nou centre d’ensenyament secundari 
de Vallbona d’Anoia
Tram. 314-12352/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62644 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Eva 
Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

El 25 de juny de 2013 es va rebre la resposta a la pre-
gunta 314-02340/10 sobre l’institut de referència per a 
la Pobla de Claramunt, i la qual indicava que la cons-
trucció del SES de Vallbona d’Anoia està planificat.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Per quan està planificada la construcció d’aquest nou 
centre d’educació secundària?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la despesa en manteniment i inversió 
a les escoles del Vallès Occidental els cur-
sos 2011-2012 i 2012-2013
Tram. 314-12353/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62645 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del 
Grup Parlamentari Socialista, 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quina ha estat la despesa realitzada en manteniment 
i inversió a cadascun dels centres educatius públics de 
la comarca del Vallès Occidental? Es demana la in-
formació dels cursos 2011-2012 i 2012-2013 per cada 
centre educatiu.

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les transferències del Departament 
d’Ensenyament als ajuntaments del Vallès 
Occidental els cursos 2011-2012 i 2012-2013
Tram. 314-12354/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62646 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del 
Grup Parlamentari Socialista, 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines han estat les transferències del Departament 
d’Ensenyament als ens locals (en relació a les escoles 
bressol i a les escoles de música municipals, o altres 
conceptes si s’escau) realitzades els cursos 2011-2012 i 
2012-2013 a la comarca del Vallès Occidental? Es de-
mana municipi a municipi (i pel Consell Comarcal si 
s’escau).

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el temps que van tardar els Mos-
sos d’Esquadra a arribar a l’autovia B-24 en 
l’atropellament d’una agent d’aquest cos po-
licial el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-12355/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62663 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pa-
llejà, el passat 23 de juliol de 2012, quants minuts van 
tardar en arribar els primers agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps que va tardar la policia local 
de Pallejà (Baix Llobregat) a arribar a l’auto-
via B-24 en l’atropellament d’una agent dels 
Mossos d’Esquadra el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-12356/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62664 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pa-
llejà, el passat 23 de juliol de 2012, quants minuts van 
tardar en arribar els primers agents de la Policia Local 
de Pallejà?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps que va tardar la primera am-
bulància a arribar a l’autovia B-24 en l’atro-
pellament d’una agent dels Mossos d’Es-
quadra el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-12357/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62665 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pa-
llejà, el passat 23 de juliol de 2012, quants minuts va 
tardar en arribar la primera ambulància?

– Quin era el seu indicatiu?

– Quin tipus d’ambulància era?

– Quines actuacions van practicar els tècnics sanitaris?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps que va tardar la segona am-
bulància a arribar a l’autovia B-24 en l’atro-
pellament d’una agent dels Mossos d’Es-
quadra el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-12358/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62666 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pa-
llejà, el passat 23 de juliol de 2012, quants minuts va 
tardar en arribar la segona ambulància?

– Quin era el seu indicatiu?

– Quin tipus d’ambulància era?

– Quines actuacions van practicar els tècnics sanita-
ris?

Palau del Parlament, 9 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 temps que es va tardar a localit-
zar el responsable de l’atropellament d’una 
agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia 
B-24 el 23 de juliol de 2012 i a posar-lo a dis-
posició judicial
Tram. 314-12359/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62667 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, atès que el presump-
te responsable va marxar del lloc dels fets i localitzat 
hores després, no atenent a la víctima, i que suposada-
ment no tenia assegurança del seu vehicle, per què no 
va ser detingut i posat a disposició judicial?

– Des del moment dels fets, quantes hores van passar 
fins que es va localitzar la persona que conduïa el ve-
hicle i els seus acompanyants?

– Es va comprovar la situació en què es trobava en el 
nostre país atesa la seva condició de persona estran-
gera?

– En el seu cas, es va comunicar i es va posar a dispo-
sició del Cos Nacional de la Policia a aquesta persona 
per la seva situació legal en el nostre país?

– Si la resposta és negativa, per quines raons?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reunió en un bar de Molins de Rei 
(Baix Llobregat) de mossos d’esquadra amb 
la família de l’agent d’aquest cos atropellada 
a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-12360/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62668 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, agents dels Mossos 
d’Esquadra es van reunir en un bar de Molins de Rei 
amb la família?

– Quin va ser el contingut d’aquesta reunió?

– És habitual fer aquests tipus de reunions en bars?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les persones que estaven al lloc 
de l’atropellament d’una agent dels Mossos 
d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 
2012 a les quals es va prendre declaració
Tram. 314-12361/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62669 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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-
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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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, els agents dels Mos-
sos d’Esquadra van prendre declaració a totes les per-
sones que es trobaven als llocs dels fets?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el passaport que van trobar al cotxe 
que va atropellar l’agent dels Mossos d’Es-
quadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-12362/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62670 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, en l’interior del ve-
hicle que va atropellar a la caporal es va trobar algun 
passaport?

– Es va fer constar en l’atestat?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la constatació en l’atestat policial de 
la marca de pintura que es va trobar al cos-
tat dret de l’autovia B-24 en l’atropellament 
d’una agent dels Mossos d’Esquadra el 23 
de juliol de 2012
Tram. 314-12363/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62671 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, es van fer constar en 
l’atestat policial una marca de pintura que es trobava 
al costat dret de l’autovia?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la sabatilla que van trobar en el cotxe 
que va atropellar l’agent dels Mossos d’Es-
quadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-12364/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62672 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, els agents de Mossos 
d’Esquadra van trobar un sabatilla de xancle que es 
trobava en el cotxe que va provocar el xoc?

– Van moure l’estoreta que es trobava sota el volant?

– Consta aquests elements en l’atestat policial?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les queixes que els familiars de l’agent 
dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’au-
tovia B-24 el 23 de juliol de 2012 van adreçar 
al Departament d’Interior amb relació a la in-
vestigació dels fets
Tram. 314-12365/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62673 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, familiars de la Sra. 
Sara Martin Diaz van formular queixes o reclamaci-
ons sobre la investigació que van adreçar al conseller 
d’Interior o al director general de la Policia?

– En què consistien aquestes queixes?

– Quina resposta es va donar a cadascuna d’aquestes 
queixes?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’atenció dispensada als familiars de 
l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada 
a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-12366/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62674 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, quina ha estat l’aten-
ció que ha dispensat fins ara el Cos dels Mossos d’Es-
quadra a la família?

– Hi ha algun tipus de servei específic que permeti 
fer un acompanyament a les famílies que es troben en 
aquestes situacions?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps que es va tardar a redactar 
l’atestat definitiu de les causes de l’atrope-
llament d’una agent dels Mossos d’Esqua-
dra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-12367/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62675 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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-
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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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pa-
llejà, el passat 23 de juliol de 2012, quant temps va 
tardar en redactar-se l’atestat definitiu sobre les causes 
de l’accident?

– Consideren que es podria haver redactat en un perío-
de de temps més curt?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la unitat mèdica que té l’electrocardiogra-
ma que es va fer a l’agent dels Mossos d’Es-
quadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de 
juliol de 2012
Tram. 314-12368/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62676 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pa-
llejà, el passat 23 de juliol de 2012, el SEM disposa 
de l’electrocardiograma que es va fer a la víctima en 
el lloc dels fets?

– Si la resposta és negativa, per quines raons no es dis-
posa?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les persones a qui es van lliurar objec-
tes personals de l’agent dels Mossos d’Es-
quadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de 
juliol de 2012
Tram. 314-12369/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62677 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pa-
llejà, el passat 23 de juliol de 2012, es van lliurar ob-
jectes personals de la víctima a persones que no eren 
familiars de la víctima?

– A qui es va lliurar?

– Per quines raons?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la sol·licitud de la família de l’agent 
dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’au-
tovia B-24 el 23 de juliol de 2012 perquè es 
redactés l’atestat de l’accident en castellà
Tram. 314-12370/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62678 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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-
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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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pa-
llejà, el passat 23 de juliol de 2012, la família va sol-
licitar la redacció de l’atestat en castellà?

– Es va fer?

– Si la resposta és negativa, per quines raons?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els sous d’alguns caps del zoològic de 
Barcelona
Tram. 314-12371/10

Formulació
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 62686 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlamento

Inés Arrimadas García, portavoz adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que es-
tablecen los artículos 141 y 144 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le 
sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario:

En relación al Zoológico de Barcelona:

¿Cuál es la percepción salarial (complementos no sala-
riales incluidos) de las siguientes personas?:

– Miquel Trepat - Director Divisió Zoo de Barcelona 
(Nivel 1);

– Emilio Rodriguez - Cap d’operacions (Nivel 2);

– Josep Maria Alonso Farré - Nuevo director técnico 
(Nivel por determinar)

– Jordi Indiano - Cap de Parc (Nivel 3);

– Anna Costa - Cap d’àrea comercial i màrqueting 
(Nivel 4);

– Sónia Miguel - Cap d’àrea atenció al client (Nivel 4);

– Jorge Cerón - Cap d’àrea manteniment i obres (Ni-
vel 4);

– Marisa Mainar - Cap d’àrea d’administració (Ni-
vel 4);

– Isabel Martinez - Cap d’àrea d’educació (Nivel 4);

– Ricard Barrera - Cap d’àrea de relacions institucio-
nals zoo (Nivel 4).

Palacio del Parlamento, 9 de abril de 2014

Inés Arrimadas García
Portavoz adjunta del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pla d’actuació del zoològic de Bar-
celona
Tram. 314-12372/10

Formulació
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 62687 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlamento

Inés Arrimadas García, portavoz adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que es-
tablecen los artículos 141 y 144 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le 
sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

En relación al Zoológico de Barcelona: 

– ¿Cuál es el Plan de actuación para los próximos años 
destinado al zoológico de Barcelona? ¿Cuáles son sus 
prioridades estratégicas? ¿Cuál es el presupuesto pre-
visto para ello? ¿Cómo se enmarca en el Plan Estraté-
gico y en el Plan de Marketing turístico de Cataluña?

Palacio del Parlamento, 9 de abril de 2014 

Inés Arrimadas García
Portavoz adjunta del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’accés al parc de la Ciutadella des 
del carrer de Wellington i les repercussions 
d’aquest projecte per al zoològic de Barce-
lona
Tram. 314-12373/10

Formulació
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 62688 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlamento

Inés Arrimadas García, portavoz adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que es-
tablecen los artículos 141 y 144 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le 
sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

En relación al Zoológico de Barcelona: 

– ¿Cuál es la justificación del proyecto del nuevo acce-
so al Parc de la Ciutadella desde la Calle Wellington, 
tal y como consta en el expediente 3320/13? ¿Cuál es 
su ubicación exacta, así como las repercusiones direc-
tas e indirectas, sobre el Zoo de Barcelona? ¿Cuál es el 
coste previsto de dicha obra? ¿Y el coste previsto para 
las instalaciones del Zoo que quedarán afectadas?

Palacio del Parlamento, 9 de abril de 2014 

Inés Arrimadas García
Portavoz adjunta del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el model de gestió del zoològic de 
Barcelona
Tram. 314-12374/10

Formulació
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 62689 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlamento

Inés Arrimadas García, portavoz adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que es-
tablecen los artículos 141 y 144 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le 
sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

En relación al Zoológico de Barcelona: 

– ¿Va a seguir siendo totalmente público el modelo de 
gestión previsto para el zoológico de Barcelona o de lo 
contrario se pretende privatizar alguna de sus áreas?

Palacio del Parlamento, 9 de abril de 2014 

Inés Arrimadas García
Portavoz adjunta del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el model de manteniment del zoològic 
de Barcelona
Tram. 314-12375/10

Formulació
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 62690 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlamento

Inés Arrimadas García, portavoz adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que es-
tablecen los artículos 141 y 144 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le 
sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

En relación al Zoológico de Barcelona: 

¿Cuál es la justificación para el cambio de modelo de 
mantenimiento de las instalaciones? ¿Qué criterios 
han prevalecido para dicho cambio? ¿Se ha valorado 
la experiencia previa en gestión de una instalación que 
alberga animales potencialmente peligrosos en la ad-
judicación de la nueva empresa? ¿Se ha contemplado 
el riesgo que conlleva para público, animales y traba-
jadores la contratación de personal sin la experiencia 
necesaria para trabajar en un zoológico? ¿Cuál será el 
papel de la actual Brigada de Mantenimiento?

Palacio del Parlamento, 9 de abril de 2014 

Inés Arrimadas García
Portavoz adjunta del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a solucionar les defi-
ciències d’algunes instal·lacions del zoològic 
de Barcelona
Tram. 314-12376/10

Formulació
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 62691 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlamento

Inés Arrimadas García, portavoz adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que es-
tablecen los artículos 141 y 144 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le 
sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

Ante las irregularidades y deficiencias detectadas en 
las últimas obras de mejora de las instalaciones (por 
ejemplo, deficiencias en la pintura del tanque de los 
delfines, en la nueva instalación «Terra de Dragons» 
de los komodos, filtración en el nuevo lago de hipopó-
tamos, goteras en el dormitorio de elefantes, el Punt 
Verd, entre otros): 

– ¿Cuáles son las medidas previstas por parte de la di-
rección para solucionar estas deficiencias y exigir res-
ponsabilidades a las empresas contratistas?

Palacio del Parlamento, 9 de abril de 2014 

Inés Arrimadas García
Portavoz adjunta del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de la pintura del delfinari del 
zoològic de Barcelona
Tram. 314-12377/10

Formulació
Inés Arrimadas García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 62692 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlamento

Inés Arrimadas García, portavoz adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que es-
tablecen los artículos 141 y 144 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta para que le 
sea contestada con respuesta escrita.

Interesa saber a esta diputada y a su grupo parlamen-
tario: 

Relacionado con las empresas contratistas del Zooló-
gico de Barcelona: 

– ¿Qué tipo de contrato se realizó con la empresa ALC 
Instalación de Canalones S.L. que aplicó la pintura del 
«Gran Tanque»? Dado que dicha pintura saltó a los  
29 días, conllevando un grave peligro para los delfines 
que albergaba dicha instalación, y teniendo en cuenta 
los 10 años de garantía: ¿Qué responsabilidades se han 
depurado?

Palacio del Parlamento, 9 de abril de 2014 

Inés Arrimadas García
Portavoz adjunta del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies per violència 
masclista en el període 2012-2014
Tram. 314-12378/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62706 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del 
Grup Parlamentari Socialista, 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quantes denúncies per violència masclista hi han 
hagut en els anys 2012, 2013 i 2014? (Desglossat per 
comarques.)

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta del GP SOC

Fascicle tercer
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de denúncies per violència mas-
clista que s’han arxivat en el període 2012-2014
Tram. 314-12379/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62707 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del 
Grup Parlamentari Socialista, 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quantes denúncies per violència masclista s’han ar-
xivat durant els anys 2012, 2013 i 2014? (Desglossat 
per comarques.)

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de casos de violència mas-
clista detectats en el període 2012-2014
Tram. 314-12380/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62708 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del 
Grup Parlamentari Socialista, 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quants casos de violència masclista s’han detectat 
els anys 2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de casos arxivats als jutjats 
de violència contra la dona entre el gener del 
2012 i l’abril del 2014
Tram. 314-12381/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62709 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del 
Grup Parlamentari Socialista, 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quants casos arxivats hi han als jutjats de violèn-
cia vers la dona des de l’1 de gener de 2012 fins a l’1 
d’abril de 2014? (Desglossat per anys.)

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les històries clíniques de menors amb 
indicacions de risc de malnutrició
Tram. 314-12382/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62712 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada, Núria Segú Ferré, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, 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.

En la seva compareixença a la Comissió de la Infàn-
cia del dia 25 de març de 2014, el Conseller de Salut 
va afirmar que «tenen registrat en l’àmbit de l’atenció 
primària pública, a les històries clíniques, una sèrie de 
nens que en la seva història clínica figura que tenen 
risc de malnutrició». Interessa saber a aquestes dipu-
tades i al seu grup parlamentari: 
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– A quantes històries clíniques de menors hi figura 
que tenen risc de malnutrició o de nutrició inadequa-
da? (Desglossat per anys 2011, 2012, 2013 i 2014 i re-
gions sanitàries.)

– D’aquests pacients menors d’edat, quants tenen pro-
blemes de salut com a conseqüència de malnutrició o 
de nutrició inadequada?

– Dins del Programa de la Infància amb salut quines 
actuacions i mesures hi ha adreçades als menors amb 
risc de malnutrició?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost executat total i el dèfi-
cit pressupostari del 2013 de l’Hospital de la 
Vall d’Hebron, de Barcelona
Tram. 314-12383/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 62860 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

a. Quin dèficit pressupostari ha tingut el 2013 l’hospi-
tal de la Vall d’Hebron?

b. Quin pressupost executat total han tingut el 2013 a 
l’hospital de la Vall d’Hebron?

c. Quin pressupost té per a 2014 l’hospital de la Vall 
d’Hebron?

d. Quines mesures prendran per a eixugar el dèficit de 
2013, en cas que n’hi hagi a l’hospital de la Vall d’Hebron?

e. Quins serveis reduiran o quines altres mesures 
prendran per a compensar la diferència entre allò exe-
cutat l’any passat i allò pressupostat per a aquest any a 
l’hospital de la Vall d’Hebron?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost executat total i el dèficit 
pressupostari del 2013 de l’Hospital Arnau 
de Vilanova, de Lleida (Segrià)
Tram. 314-12384/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 62861 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

a. Quin dèficit pressupostari ha tingut el 2013 l’hospi-
tal Arnau de Vilanova de Lleida?

b. Quin pressupost executat total han tingut el 2013 a 
l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida?

c. Quin pressupost té per a 2014 l’hospital Arnau de 
Vilanova de Lleida?

d. Quines mesures prendran per a eixugar el dèficit de 
2013, en cas que n’hi hagi a l’hospital Arnau de Vila-
nova de Lleida?

e. Quins serveis reduiran o quines altres mesures 
prendran per a compensar la diferència entre allò exe-
cutat l’any passat i allò pressupostat per a aquest any a 
l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost executat total i el dèficit 
pressupostari del 2013 de l’Hospital Doctor 
Josep Trueta, de Girona
Tram. 314-12385/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 62862 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

a. Quin dèficit pressupostari ha tingut el 2013 l’hospi-
tal de de Girona Dr. Josep Trueta?

b. Quin pressupost executat total han tingut el 2013 
l’hospital de de Girona Dr. Josep Trueta?

c. Quin pressupost té per a 2014 a l’hospital de de Gi-
rona Dr. Josep Trueta?

d. Quines mesures prendran per a eixugar el dèficit de 
2013, en cas que n’hi hagi a l’hospital de de Girona 
Dr. Josep Trueta?

e. Quins serveis reduiran o quines altres mesures 
prendran per a compensar la diferència entre allò exe-
cutat l’any passat i allò pressupostat per a aquest any a 
l’hospital de de Girona Dr. Josep Trueta?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost executat total i el dèfi-
cit pressupostari del 2013 de l’Hospital Uni-
versitari Germans Trias i Pujol, de Badalona 
(Barcelonès)
Tram. 314-12386/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 62863 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

a. Quin dèficit pressupostari ha tingut el 2013 l’hospi-
tal Universitari Germans Trias i Pujol?

b. Quin pressupost executat total han tingut el 2013 
l’hospital Universitari Germans Trias i Pujol?

c. Quin pressupost té per a 2014 a l’hospital Universi-
tari Germans Trias i Pujol?

d. Quins serveis reduiran o quines altres mesures 
prendran per a compensar la diferència entre allò exe-
cutat l’any passat i allò pressupostat per a aquest any a 
l’hospital Universitari Germans Trias i Pujol?

e. Quines mesures prendran per a eixugar el dèficit de 
2013, en cas que n’hi hagi l’hospital Universitari Ger-
mans Trias i Pujol?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost executat total i el dèficit 
pressupostari del 2013 de l’Hospital Univer-
sitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobre-
gat (Barcelonès)
Tram. 314-12387/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 62864 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

a. Quin dèficit pressupostari ha tingut el 2013 l’hospi-
tal Universitari de Bellvitge?

b. Quin pressupost executat total han tingut el 2013 a 
l’hospital Universitari de Bellvitge?

c. Quin pressupost té per a 2014 a l’hospital Universi-
tari de Bellvitge?

d. Quins serveis reduiran o quines altres mesures 
prendran per a compensar la diferència entre allò exe-
cutat l’any passat i allò pressupostat per a aquest any a 
l’hospital Universitari de Bellvitge?

e. Quines mesures prendran per a eixugar el dèficit de  
2013, en cas que n’hi hagi l’hospital Universitari  
de Bellvitge?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost executat total i el dèficit 
pressupostari del 2013 de l’Hospital de Vila-
decans
Tram. 314-12388/10

Formulació

Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 62865 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

a. Quin pressupost executat total han tingut el 2013 a 
l’hospital de Viladecans?

b. Quin dèficit pressupostari ha tingut el 2013 l’hospi-
tal de Viladecans?

c. Quin pressupost té per a 2014 a l’hospital de Vila-
decans?

d. Quines mesures prendran per a eixugar el dèficit de 
2013, en cas que n’hi hagi a l’hospital de Viladecans?

e. Quins serveis reduiran o quines altres mesures 
prendran per a compensar la diferència entre allò exe-
cutat l’any passat i allò pressupostat per a aquest any a 
l’hospital de Viladecans?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost executat total i el dèficit 
pressupostari del 2013 de l’Hospital Univer-
sitari Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 314-12389/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 62866 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

a. Quin pressupost executat total han tingut el 2013 a 
l’hospital universitari de Tarragona Joan XXIII?

b. Quin dèficit pressupostari ha tingut el 2013 l’hospi-
tal universitari de Tarragona Joan XXIII?

c. Quin pressupost té per a 2014 a l’hospital universita-
ri de Tarragona Joan XXIII?

d. Quines mesures prendran per a eixugar el dèficit 
de 2013, en cas que n’hi hagi l’hospital universitari de 
Tarragona Joan XXIII?

e. Quins serveis reduiran o quines altres mesures pren-
dran per a compensar la diferència entre allò executat 
l’any passat i allò pressupostat per a aquest any a l’hos-
pital universitari de Tarragona Joan XXIII?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost executat total i el dèficit 
pressupostari del 2013 de l’Hospital Verge 
de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-12390/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 62867 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

a. Quin pressupost executat total han tingut el 2013 a 
l’hospital de Tortosa Verge de la Cinta?

b. Quin dèficit pressupostari ha tingut el 2013 l l’hos-
pital de Tortosa Verge de la Cinta?

c. Quin pressupost té per a 2014 a l’hospital de Tortosa 
Verge de la Cinta?

d. Quines mesures prendran per a eixugar el dèficit de 
2013, en cas que n’hi hagi a l’hospital de Tortosa Verge 
de la Cinta?

e. Quins serveis reduiran o quines altres mesures 
prendran per a compensar la diferència entre allò exe-
cutat l’any passat i allò pressupostat per a aquest any a 
l’hospital de Tortosa Verge de la Cinta?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el traspàs de la gestió dels serveis de 
radiologia de Tarragona a l’Institut de Diag-
nòstic per la Imatge
Tram. 314-12391/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 62868 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

Al juny de 2013, els serveis de radiologia gestionats 
per l’ICS a la província de Tarragona varen passar a 
ser gestionats per l’Institut de Diagnòstic per la Imat-
ge (IDI).

a. Quants treballadors interins de l’ICS van ser acomia-
dats arrel d’aquest canvi de gestió?

b. Té coneixement el departament de les noves con-
dicions laborals amb les que l’Institut de Diagnòstic 
per la Imatge va contractar a treballadors provinents 
de l’ICS? Quina valoració en fa?

c. Té coneixement el Departament que el gerent de 
l’Institut Català de la Salut (ICS) a Tarragona, Sr. Julio 
Garcia Prieto en el moment del traspàs de la gestió del 
servei de radiologia, va assumir la gerència de l’IDI 
pocs mesos després? Quina valoració en fa?

d. Recentment l’empresa pública Gestió i Prestació 
de Serveis Sanitaris (GIPSS) ha passat a gestionar els 
serveis de Rehabilitació d’atenció primària i domici-
liària a la província de Tarragona, en quina situació 
quedaran els treballadors del servei de rehabilitació de 
l’ICS?

e. Com afectarà al servei i als usuaris aquest canvi?

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2014 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la gestió dels serveis d’oncohemato-
logia de l’Hospital Joan XXIII, de Tarragona, 
i de l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa
Tram. 314-12392/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 62869 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

a. Té intenció el Departament de traspassar la ges-
tió del servei d’Oncohematologia de l’Hospital Joan 
XXIII de Tarragona i de l’Hospital Verge de la Cinta 
de Tortosa?

b. Per quins motius?

c. Quins avantatges compta a obtenir amb aquest tras-
pàs de gestió?

d. A qui es pensa fer aquest traspàs?

e. De quina forma?

f. Quins efectes podria tenir per al personal d’aquests 
serveis un traspàs de la gestió?

g. Quins efectes podria tenir per als usuaris/es 
d’aquests serveis?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inversió prevista a l’Hospital Joan 
XXIII, de Tarragona
Tram. 314-12393/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 62870 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

a. Quines inversions té previst fer el CatSalut durant 
aquest any 2014 a l’Hospital Joan XXIII?

b. Quan està previst fer les inversions previstes en am-
pliació i remodelació d’urgències?

c. Quan està previst fer les inversions previstes en re-
novació dels quiròfans?

d. Quants diners s’invertiran en renovació de material 
i tecnologia a l’Hospital Joan XXIII durant el 2014?

e. En quin tipus d’equips o material s’invertirà?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pas a nivell de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat a Igualada (Anoia)
Tram. 314-12394/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62874 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Eva Granados 
Galiano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

La xarxa de ferrocarrils urbans i suburbans de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona de FGC ha realitzat un 
procés gradual de supressió dels passos a nivell exis-
tents, de manera que a la xarxa del Vallès no hi són i a 
la xarxa del Llobregat-Anoia en resten tres, concreta-
ment a Igualada, Vallbona d’Anoia i Masquefa.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins plans té el Govern respecte el pas a nivell de 
la xarxa ferroviària de FGC a Igualada?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu Eva Granados Galiano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els terminis d’execució per a suprimir 
el pas a nivell de Ferrocarrils de la Generali-
tat a Igualada (Anoia)
Tram. 314-12395/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62875 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Eva Granados 
Galiano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

La xarxa de ferrocarrils urbans i suburbans de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona de FGC ha realitzat un 
procés gradual de supressió dels passos a nivell exis-
tents, de manera que a la xarxa del Vallès no hi són i a 
la xarxa del Llobregat - Anoia en resten tres, concreta-
ment a Igualada, Vallbona d’Anoia i Masquefa.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els terminis d’execució respecte el pla so-
bre el pas a nivell de la xarxa ferroviària de FGC a 
Igualada?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu Eva Granados Galiano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte Tren-Tram del pas a nivell 
de Ferrocarrils de la Generalitat a Igualada 
(Anoia)
Tram. 314-12396/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62876 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Eva Granados 
Galiano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

La xarxa de ferrocarrils urbans i suburbans de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona de FGC ha realitzat un 
procés gradual de supressió dels passos a nivell exis-
tents, de manera que a la xarxa del Vallès no hi són i a 
la xarxa del Llobregat - Anoia en resten tres, concreta-
ment a Igualada, Vallbona d’Anoia i Masquefa.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del Govern respecte el pro-
jecte de Tren-Tram previst pel pas a nivell de la xarxa 
ferroviària de FGC a Igualada?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu Eva Granados Galiano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pas a nivell de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat a Vallbona d’Anoia
Tram. 314-12397/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62877 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Eva Granados 
Galiano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

La xarxa de ferrocarrils urbans i suburbans de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona de FGC ha realitzat un 
procés gradual de supressió dels passos a nivell exis-
tents, de manera que a la xarxa del Vallès no hi són i a 
la xarxa del Llobregat - Anoia en resten tres, concreta-
ment a Igualada, Vallbona d’Anoia i Masquefa.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins plans té el Govern respecte el pas a nivell de 
la xarxa ferroviària de FGC a Vallbona d’Anoia?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu Eva Granados Galiano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els terminis d’execució per a suprimir 
el pas a nivell de Ferrocarrils de la Generali-
tat a Vallbona d’Anoia
Tram. 314-12398/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62878 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Eva Granados 
Galiano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

La xarxa de ferrocarrils urbans i suburbans de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona de FGC ha realitzat un 
procés gradual de supressió dels passos a nivell exis-
tents, de manera que a la xarxa del Vallès no hi són i a 
la xarxa del Llobregat - Anoia en resten tres, concreta-
ment a Igualada, Vallbona d’Anoia i Masquefa.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els terminis d’execució respecte el pla so-
bre el pas a nivell de la xarxa ferroviària de FGC a 
Vallbona d’Anoia?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu Eva Granados Galiano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte Tren-Tram del pas a nivell 
de Ferrocarrils de la Generalitat a Vallbona 
d’Anoia
Tram. 314-12399/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62879 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Eva Granados 
Galiano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

La xarxa de ferrocarrils urbans i suburbans de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona de FGC ha realitzat un 
procés gradual de supressió dels passos a nivell exis-
tents, de manera que a la xarxa del Vallès no hi són i a 
la xarxa del Llobregat - Anoia en resten tres, concreta-
ment a Igualada, Vallbona d’Anoia i Masquefa.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del Govern respecte el pro-
jecte de Tren-Tram previst pel pas a nivell de la xarxa 
ferroviària de FGC a Vallbona d’Anoia?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu Eva Granados Galiano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pas a nivell de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat a Masquefa (Anoia)
Tram. 314-12400/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62880 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Eva Granados 
Galiano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

La xarxa de ferrocarrils urbans i suburbans de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona de FGC ha realitzat un 
procés gradual de supressió dels passos a nivell exis-
tents, de manera que a la xarxa del Vallès no hi són i a 
la xarxa del Llobregat - Anoia en resten tres, concreta-
ment a Igualada, Vallbona d’Anoia i Masquefa.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins plans té el Govern respecte el pas a nivell de 
la xarxa ferroviària de FGC a Masquefa?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu Eva Granados Galiano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els terminis d’execució per a suprimir 
el pas a nivell de Ferrocarrils de la Generali-
tat a Masquefa (Anoia)
Tram. 314-12401/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62881 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Eva Granados 
Galiano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

La xarxa de ferrocarrils urbans i suburbans de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona de FGC ha realitzat un 
procés gradual de supressió dels passos a nivell exis-
tents, de manera que a la xarxa del Vallès no hi són i a 
la xarxa del Llobregat - Anoia en resten tres, concreta-
ment a Igualada, Vallbona d’Anoia i Masquefa.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els terminis d’execució respecte els pla 
sobre el pas a nivell de la xarxa ferroviària de FGC a 
Masquefa?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu Eva Granados Galiano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte Tren-Tram del pas a nivell 
de Ferrocarrils de la Generalitat a Masquefa 
(Anoia)
Tram. 314-12402/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62882 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Eva Granados 
Galiano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

La xarxa de ferrocarrils urbans i suburbans de l’À-
rea Metropolitana de Barcelona de FGC ha realitzat 
un procés gradual de supressió dels passos a nivell 
existents, de manera que a la xarxa del Vallès no hi 
són i a la xarxa del Llobregat - Anoia en resten tres, 
concretament a Igualada, Vallbona d’Anoia i Mas-
quefa.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del Govern respecte el pro-
jecte de Tren-Tram previst pel pas a nivell de la xarxa 
ferroviària de FGC a Masquefa?

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu Eva Granados Galiano
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adjudicació de la contractació de per-
sonal del Centre d’Atenció i Gestió de Truca-
des d’Urgència 112
Tram. 314-12403/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62900 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

– Per la gestió del Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència 112 de Catalunya, a quina empresa 
s’ha adjudicat el contracte pel qual aporta el personal 
necessari per la gestió de l’activitat?

– En quina data es va formalitzar el contracte i per 
quin període, especificant les possibles pròrrogues?

– Quin és l’import anual del contracte?

– Quin és l’objecte del contracte, especificant el nom-
bre de persones que aporta l’empresa, les categories 
professionals i els torns de treball en els que s’orga-
nitza?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adjudicació de la contractació de 
tecnologia i equipaments del Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-12404/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62901 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

– Per la gestió del Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència 112 de Catalunya, a quina empresa 
s’ha adjudicat el contracte pel qual aporta la tecnolo-
gia i l’equipament per la gestió de l’activitat?

– En quina data es va formalitzar el contracte i per 
quin període, especificant les possibles pròrrogues?

– Quin és l’import anual del contracte?

– Quin és l’objecte del contracte, especificant el nom-
bre de persones que aporta l’empresa, els torns de tre-
ball en els que s’organitza, les categories professionals 
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i l’import de la inversió a realitzar durant tot el con-
tracte (indicar import, període i elements d’inversió)?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adquisició de material per al Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 
112 de Barcelona i de Reus
Tram. 314-12405/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62902 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

– Per la gestió del Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència 112 de Catalunya, quan es van ad-
quirir els ordinadors, servidors i la resta de material 
dels centres, diferenciant el centre de Barcelona del de 
Reus?

– Quan es preveu renovar aquests ordinadors i servi-
dors?

– Per quina raó els operadors treballen al costat d’or-
dinadors de torre?

– Afecta a la seva salut laboral?

– Per quines raons no es preveu un lloc de treball sen-
se ordinadors al costat de l’operador i es centralitzen 
aquests en unitats centrals?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les seus del Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-12406/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62903 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

– Quantes seus té el Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència 112 de Catalunya? Quin és el seu rè-
gim de tinença?

– En el seu cas, quin és el cost de la seu (import llo-
guer i/o hipoteca o crèdit)?

– Ambdós centres compten amb un acurat perímetre 
de seguretat?

– Alguns dels centres han tingut que ser evacuats per 
avisos de bomba en immobles que es troben al seu 
costat, indicar data?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de treballadors i de gestors 
de trucades del Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-12407/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62904 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

– Quants treballadors té l’empresa el Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Catalunya, 
classificat per categories professionals?

– Quants gestors de trucades mitjançant contracte 
amb una empresa disposa el centre, classificat per ca-
tegories professionals?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la formació en emergències dels ope-
radors del Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència 112 dels darrers cinc anys
Tram. 314-12408/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62905 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

– Quina formació específica en emergències s’ha do-
nat als operadors del Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència 112 de Catalunya en els darrers cinc 
anys?

– Quins cursos de formació han rebut?

– Quin conveni laboral s’aplica a aquests treballadors?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’interval entre trucades dels opera-
dors del Centre d’Atenció i Gestió de Truca-
des d’Urgència 112
Tram. 314-12409/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62906 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

– S’han suprimit un període mínim de determinats se-
gons entre trucada i trucada que ha d’atendre un ope-
rador del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència 112 de Catalunya?

– Si la resposta és positiva, per quina raó?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la derivació de les trucades entrants 
als gestors del Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-12410/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62907 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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 possible que en un torn de servei del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Ca-
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talunya un gestor de trucades vagi atenen trucades de 
forma consecutiva i altres gestors no atenguin per un 
deficient forma de derivar les trucades entre els ges-
tors?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la identificació dels usuaris del Cen-
tre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgèn-
cia 112
Tram. 314-12411/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62908 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

– Per quines raons els operadors del Centre d’Atenció 
i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Catalunya ha 
d’identificar a la persona que truca tant si és la per-
sona que pateix l’emergència com si és un testimoni 
d’aquesta?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els indicadors per a avaluar la gestió de les 
trucades al Centre d’Atenció i Gestió de Truca-
des d’Urgència 112
Tram. 314-12412/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62909 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

– Quin són els indicadors que utilitza del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Ca-
talunya per valorar el servei de gestió de les trucades 
d’emergència?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el material i el programari del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 
112 de Barcelona
Tram. 314-12413/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62910 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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 el centre de Barcelona del Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Catalunya els 
audiòfons dels gestors de trucada disposen de regula-
ció automàtica de nivell; es troben en bon estat les ca-
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dires dels gestors de trucades; té l’edifici contaminació 
electromagnètica; és operatiu el programa informàtic 
de gestió de trucades?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el cost de l’actualització de la base de da-
des del programa Sèneca del Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-12414/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62911 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

– Quin ha estat l’import de l’actualització de la base de 
dades del Seneca amb el que treballen els gestors del 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 
de Catalunya?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la disponibilitat de les dades automà-
tiques del telèfon des del qual es fa la truca-
da al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112
Tram. 314-12415/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62912 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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 Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 
112 de Catalunya disposa de les dades automàtiques 
del trucant d’aquelles companyies diferents a la com-
panyia Movistar (Telefònica)?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la incorporació de treballadors provi-
nents de les empreses subcontractades al 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència 112
Tram. 314-12416/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62913 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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 Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgèn-
cia 112 de Catalunya ha incorporat en la seva planti-



23 d’abril de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 306

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 96

lla treballadors provinents de l’empresa que han estat 
subcontractades per la gestió de les trucades o de la 
vessant tècnica de la gestió?

– Quins treballadors són i quines són les seves fun-
cions?

– En quina data es van incorporar?

– Aquestes incorporacions i/o per quines altres moti-
vacions són objecte de l’anàlisi de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya i/o de la Fiscalia?

– En quin estat es troben aquestes actuacions?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la instal·lació d’indicadors de la cober-
tura del Centre d’Atenció i Gestió de Truca-
des d’Urgència 112
Tram. 314-12417/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62914 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

– Per quines raons s’estan instal·lant pals indicadors 
en ciutats i àmbit rural on s’explicita els punts de co-
bertura de telefonia mòbil on resulta accessible el ser-
vei 112?

– Quin cost ha tingut aquesta indicació?

– En el propi dispositiu mòbil del ciutadà no s’indica 
quan no hi ha enllaç possible?

– En el cas de trobar-se en la muntanya, no es deriva 
la senyal al repetidor de l’operadora amb la senyal més 
potent?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals el presumpte 
autor de l’atropellament d’una agent dels 
Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de 
juliol de 2012 no va ésser detingut
Tram. 314-12418/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62937 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la Sra. Sara Martin Díaz, agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, atès que el presumpte 
responsable va marxar del lloc dels fets i localitzat ho-
res després, amagant-se ens uns matolls propers; no va 
atendre a la víctima ni va trucar els serveis d’emergèn-
cia; degut a la seva situació en el país es podria pensar 
que podria marxar al seu país d’origen; no era el titular 
del vehicle; la incoherència de les seves manifestaci-
ons posteriors recollides en els atestats policials; la in-
existència de marques que evidenciïn que va intentar 
frenar; que presumptament conduïa en direcció con-
trària i que suposadament no tenia assegurança del seu 
vehicle, per què no va ser detingut i posat a disposició 
judicial?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la investigació de l’atropellament 
d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’au-
tovia B-24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-12419/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62938 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, considera el Departa-
ment d’Interior que ha realitzat una bona investigació 
dels fets que van provocar la mort de la caporal?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la imparcialitat i l’objectivitat de la in-
vestigació de l’atropellament d’una agent 
dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 
23 de juliol de 2012
Tram. 314-12420/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62939 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pa-
llejà, el passat 23 de juliol de 2012, atès que era una 
caporal d’Afers Interns i la seva feina tenia per objec-
te assumptes relacionats amb membres del Cos dels 
Mossos d’Esquadra, s’ha efectuat una investigació in-
dependent que garanteixi la imparcialitat i l’objectivi-
tat d’aquesta?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les explicacions donades a la família 
de l’agent dels Mossos d’Esquadra atrope-
llada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-12421/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62940 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, s’ha donat resposta a 
la família de la caporal de totes aquelles explicacions 
que han sol·licitat al Departament d’Interior envers la 
mort del seu familiar?

Palau del Parlament, 10 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 la revisió per part del director general 
de la Policia de la investigació de la mort de 
l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada 
a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-12422/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62941 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va morir 
la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos d’Es-
quadra, per vehicle que presumptament anava en di-
recció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pallejà, 
el passat 23 de juliol de 2012, i atès que el director ge-
neral de la Policia va manifestar per escrit a la família 
que s’havia realitzat una exhaustiva investigació que 
ell mateix havia comprovat, va constatar la manca de 
registre de la tira de constants vitals de la caporal mor-
ta, prova inequívoca de la mort d’una persona?

– Quins resultats ha donat aquesta revisió del director 
general?

– S’ha assumit alguna responsabilitat per aquesta in-
vestigació?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’atenció dels serveis mèdics i sanita-
ris a l’agent dels Mossos d’Esquadra atrope-
llada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-12423/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62942 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va morir 
la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos d’Es-
quadra, per vehicle que presumptament anava en di-
recció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pallejà, 
el passat 23 de juliol de 2012, i atès que el director ge-
neral de la Policia va manifestar per escrit a la família 
que s’havia realitzat una exhaustiva investigació que 
ell mateix havia comprovat, considera el director ge-
neral de la Policia que els serveis mèdics i sanitaris va 
atendre a temps i correctament a la caporal?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el lliurament de les restes de roba de 
l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada 
a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012 a la 
seva família
Tram. 314-12424/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62943 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pa-
llejà, el passat 23 de juliol de 2012, i atès que el direc-
tor general de la Policia va manifestar per escrit a la 
família que s’havia realitzat una exhaustiva investiga-
ció que ell mateix havia comprovat, és normal d’acord 
amb els protocols establerts el lliurament a la família 
de les restes de roba de la persona morta en procés de 
descomposició amb el conseqüent xoc emocional?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps d’activació de l’ambulància 
avançada en l’atropellament d’una agent 
dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 
23 de juliol de 2012
Tram. 314-12425/10

Formulació

Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62944 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, el passat 23 de juliol de 2012, és normal un temps 
d’activació d’una ambulància avançada de més de 15 
minuts en un accident de circulació amb una víctima 
en estat molt greu?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manca d’informació a les ambu-
làncies de l’existència d’una víctima en es-
tat molt greu en l’atropellament d’una agent 
dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 
23 de juliol de 2012
Tram. 314-12426/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62945 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va morir 
la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos d’Es-
quadra, per vehicle que presumptament anava en di-
recció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pallejà, 
el passat 23 de juliol de 2012, és normal que no s’in-
formi a les ambulàncies ni al metge de l’ambulància 
avançada l’existència d’una víctima en un estat molt 
greu?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la certificació de la mort de l’agent 
dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’au-
tovia B-24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-12427/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62946 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va morir 
la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos d’Es-
quadra, per vehicle que presumptament anava en di-
recció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pallejà, 
un tècnic sanitari té la competència professional ne-
cessària per certificar i comunicar la mort d’una per-
sona en un accident de trànsit?

– Com es va fer aquesta certificació i quan va durar 
l’examen de la víctima?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actitud inapropiada dels membres 
del Sistema d’Emergències Mèdiques que 
van atendre l’agent dels Mossos d’Esquadra 
atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 
2012
Tram. 314-12428/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62947 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, si durant l’assistència es fotografia a membres del 
SEM amb una actitud que s’evidencia que estan rient 
prop de la víctima morta, és una actitud apropiada i 
professional?

– Els agents dels Mossos d’Esquadra van advertir a 
alguns tècnics del SEM de l’actitud inapropiada que 
mantenien?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les raons per les quals fou un tècnic sa-
nitari qui informà el coordinador tècnic sobre 
l’hospital on traslladaven l’agent dels Mossos 
d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 
de juliol de 2012
Tram. 314-12429/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62948 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va mo-
rir la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per vehicle que presumptament anava en 
direcció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Palle-
jà, quines raons justifiquen que sigui un tècnic sanitari 
qui expliqui i informi al coordinador tècnic d’aquella 
nit quin era l’Hospital de referència on traslladaven a 
les víctimes de l’accident?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inspecció ocular del vehicle cau-
sant de l’atropellament d’una agent dels 
Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de 
juliol de 2012
Tram. 314-12430/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62949 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va morir 
la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos d’Es-
quadra, per vehicle que presumptament anava en di-
recció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pallejà, 
es va realitzar, durant la inspecció ocular del vehicle 
causant de l’accident, la presa d’empremtes i mostres 
per tal d’ajudar a determinar de forma inequívoca a 
tots els implicats en els fets i els seu grau de partici-
pació?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les persones implicades en l’atropella-
ment d’una agent dels Mossos d’Esquadra a 
l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-12431/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 62950 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

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: 

– Envers el xoc i l’atropellament posterior, on va morir 
la caporal Sara Martin Díaz, del Cos de Mossos d’Es-
quadra, per vehicle que presumptament anava en di-
recció contrària en l’autovia B-24 a l’alçada de Pallejà, 
d’acord amb la investigació realitzada, quantes perso-
nes estan implicades en els fets i quin és el seu grau de 
participació en aquests?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’arranjar la carretera de 
Rialp a Port Ainé
Tram. 314-12432/10

Formulació
Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 62951 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rosa Amorós i Capdevila, diputada del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment 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: 

L’estació hivernal de Port Ainé, a la comarca del Pa-
llars Sobirà, és un dels motors econòmics de la comar-
ca. Aquesta economia s’està veient afectada directa-
ment pel tancament de les pistes d’esquí de Port Ainé, 
abans del finiment de la temporada. La carretera d’ac-
cés a la cota 2000 on s’ubiquen les pistes de Port Ainé 
i l’hotel és de 19 km des de Rialp, i el malmès ferm 
de la carretera fa inviable el trànsit rodat que comuni-
ca amb aquestes pistes d’esquí. Aquest any 2014, les 
pistes d’esquí de Port Ainé, han hagut de tancar tres 
vegades, entre 2 i 8 dies, per esllavissades i despre-
niments de roques que han caigut al ferm. Tot plegat 
provoca un greuge econòmic a la zona a més de crear 
inseguretats i un estat d’alarma als usuaris i als futurs 
clients.

– Té previst el Departament assumir l’arranjament de 
la carretera fins a la cota on hi ha les pistes d’esquí  
de Port Ainé?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Rosa Amorós i Capdevila
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les converses mantingudes amb Fer-
rocarrils de la Generalitat de Catalunya per a 
acordar la gestió de l’arranjament de la car-
retera de Rialp a Port Ainé
Tram. 314-12433/10

Formulació
Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 62952 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rosa Amorós i Capdevila, diputada del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment 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: 

L’estació hivernal de Port Ainé, a la comarca del Pa-
llars Sobirà, és un dels motors econòmics de la comar-
ca. Aquesta economia s’està veient afectada directa-
ment pel tancament de les pistes d’esquí de Port Ainé, 
abans del finiment de la temporada. La carretera d’ac-
cés a la cota 2000 on s’ubiquen les pistes de Port Ainé 
i l’hotel és de 19 km des de Rialp, i el malmès ferm 
de la carretera fa inviable el trànsit rodat que comuni-
ca amb aquestes pistes d’esquí. Aquest any 2014, les 
pistes d’esquí de Port Ainé, han hagut de tancar tres 
vegades, entre 2 i 8 dies, per esllavissades i despre-
niments de roques que han caigut al ferm. Tot plegat 
provoca un greuge econòmic a la zona a més de crear 
inseguretats i un estat d’alarma als usuaris i als futurs 
clients.

– El Departament ha mantingut converses amb FGC 
per acordar responsabilitats i la gestió de l’arranja-
ment pel que fa a aquest tram de carretera?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Rosa Amorós i Capdevila
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de fer actuacions d’urgèn-
cia a la carretera de Rialp a Port Ainé
Tram. 314-12434/10

Formulació
Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 62953 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rosa Amorós i Capdevila, diputada del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment 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: 

L’estació hivernal de Port Ainé, a la comarca del Pa-
llars Sobirà, és un dels motors econòmics de la comar-
ca. Aquesta economia s’està veient afectada directa-
ment pel tancament de les pistes d’esquí de Port Ainé, 
abans del finiment de la temporada. La carretera d’ac-
cés a la cota 2000 on s’ubiquen les pistes de Port Ainé 
i l’hotel és de 19 km des de Rialp, i el malmès ferm 
de la carretera fa inviable el trànsit rodat que comuni-
ca amb aquestes pistes d’esquí. Aquest any 2014, les 
pistes d’esquí de Port Ainé, han hagut de tancar tres 
vegades, entre 2 i 8 dies, per esllavissades i despre-
niments de roques que han caigut al ferm. Tot plegat 
provoca un greuge econòmic a la zona a més de crear 
inseguretats i un estat d’alarma als usuaris i als futurs 
clients.

– Tenen previst actuar-hi d’urgència per assegurar el 
funcionament de les pistes perquè es pugui afrontar 
amb normalitat la campanya d’estiu?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Rosa Amorós i Capdevila
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari previst per a arranjar la 
carretera de Rialp a Port Ainé
Tram. 314-12435/10

Formulació
Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 62954 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rosa Amorós i Capdevila, diputada del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment 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: 

L’estació hivernal de Port Ainé, a la comarca del Pa-
llars Sobirà, és un dels motors econòmics de la comar-
ca. Aquesta economia s’està veient afectada directa-
ment pel tancament de les pistes d’esquí de Port Ainé, 
abans del finiment de la temporada. La carretera d’ac-
cés a la cota 2000 on s’ubiquen les pistes de Port Ainé 
i l’hotel és de 19 km des de Rialp, i el malmès ferm 
de la carretera fa inviable el trànsit rodat que comuni-
ca amb aquestes pistes d’esquí. Aquest any 2014, les 
pistes d’esquí de Port Ainé, han hagut de tancar tres 
vegades, entre 2 i 8 dies, per esllavissades i despre-
niments de roques que han caigut al ferm. Tot plegat 
provoca un greuge econòmic a la zona a més de crear 
inseguretats i un estat d’alarma als usuaris i als futurs 
clients.

– Quan es realitzaran les actuacions d’arranjament? Hi 
ha previst un calendari concret?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Rosa Amorós i Capdevila
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per al garantiment de 
la seguretat de la carretera de Rialp a Port 
Ainé
Tram. 314-12436/10

Formulació
Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 62955 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rosa Amorós i Capdevila, diputada del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment 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: 

L’estació hivernal de Port Ainé, a la comarca del Pa-
llars Sobirà, és un dels motors econòmics de la comar-
ca. Aquesta economia s’està veient afectada directa-
ment pel tancament de les pistes d’esquí de Port Ainé, 
abans del finiment de la temporada. La carretera d’ac-
cés a la cota 2000 on s’ubiquen les pistes de Port Ainé 
i l’hotel és de 19 km des de Rialp, i el malmès ferm 
de la carretera fa inviable el trànsit rodat que comuni-
ca amb aquestes pistes d’esquí. Aquest any 2014, les 
pistes d’esquí de Port Ainé, han hagut de tancar tres 
vegades, entre 2 i 8 dies, per esllavissades i despre-
niments de roques que han caigut al ferm. Tot plegat 
provoca un greuge econòmic a la zona a més de crear 
inseguretats i un estat d’alarma als usuaris i als futurs 
clients.

– Tenen algun projecte o el realitzaran per poder ga-
rantir la total seguretat de la carretera per tal que no hi 
hagi esllavissades que n’impedeixin l’accés?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Rosa Amorós i Capdevila
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la possibilitat d’obrir noves vies per a 
arribar a Port Ainé
Tram. 314-12437/10

Formulació
Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 62956 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rosa Amorós i Capdevila, diputada del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment 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: 

L’estació hivernal de Port Ainé, a la comarca del Pa-
llars Sobirà, és un dels motors econòmics de la comar-
ca. Aquesta economia s’està veient afectada directa-
ment pel tancament de les pistes d’esquí de Port Ainé, 
abans del finiment de la temporada. La carretera d’ac-
cés a la cota 2000 on s’ubiquen les pistes de Port Ainé 
i l’hotel és de 19 km des de Rialp, i el malmès ferm 
de la carretera fa inviable el trànsit rodat que comuni-
ca amb aquestes pistes d’esquí. Aquest any 2014, les 
pistes d’esquí de Port Ainé, han hagut de tancar tres 
vegades, entre 2 i 8 dies, per esllavissades i despre-
niments de roques que han caigut al ferm. Tot plegat 
provoca un greuge econòmic a la zona a més de crear 
inseguretats i un estat d’alarma als usuaris i als futurs 
clients.

– S’ha plantejat el Departament altres alternatives, 
obrint noves vies, per exemple per Vilamur o Rubió i 
descartar l’actual?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Rosa Amorós i Capdevila
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la possibilitat d’adequar l’accés a Port 
Ainé per la pista que puja de Montenartró
Tram. 314-12438/10

Formulació
Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 62957 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rosa Amorós i Capdevila, diputada del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment 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: 

L’estació hivernal de Port Ainé, a la comarca del Pa-
llars Sobirà, és un dels motors econòmics de la comar-
ca. Aquesta economia s’està veient afectada directa-
ment pel tancament de les pistes d’esquí de Port Ainé, 
abans del finiment de la temporada. La carretera d’ac-
cés a la cota 2000 on s’ubiquen les pistes de Port Ainé 
i l’hotel és de 19 km des de Rialp, i el malmès ferm 
de la carretera fa inviable el trànsit rodat que comuni-
ca amb aquestes pistes d’esquí. Aquest any 2014, les 
pistes d’esquí de Port Ainé, han hagut de tancar tres 
vegades, entre 2 i 8 dies, per esllavissades i despre-
niments de roques que han caigut al ferm. Tot plegat 
provoca un greuge econòmic a la zona a més de crear 
inseguretats i un estat d’alarma als usuaris i als futurs 
clients.

– S’ha plantejat el Departament habilitar un accés al-
ternatiu, per si cal tancar algun temps per adequar la 
carretera, a través de Montenartró? Seria factible pavi-
mentar la pista que puja de Montenartró al revolt del 
Planell del Roi?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Rosa Amorós i Capdevila
Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de fer un accés segur i garantit 
a Port Ainé
Tram. 314-12439/10

Formulació
Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 62958 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rosa Amorós i Capdevila, diputada del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment 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: 

L’estació hivernal de Port Ainé, a la comarca del Pa-
llars Sobirà, és un dels motors econòmics de la comar-
ca. Aquesta economia s’està veient afectada directa-
ment pel tancament de les pistes d’esquí de Port Ainé, 
abans del finiment de la temporada. La carretera d’ac-
cés a la cota 2000 on s’ubiquen les pistes de Port Ainé 
i l’hotel és de 19 km des de Rialp, i el malmès ferm 
de la carretera fa inviable el trànsit rodat que comuni-
ca amb aquestes pistes d’esquí. Aquest any 2014, les 
pistes d’esquí de Port Ainé, han hagut de tancar tres 
vegades, entre 2 i 8 dies, per esllavissades i despre-
niments de roques que han caigut al ferm. Tot plegat 
provoca un greuge econòmic a la zona a més de crear 
inseguretats i un estat d’alarma als usuaris i als futurs 
clients.

– Quin és el cost per fer un accés segur i garantit? 
Teniu d’altres projectes damunt la taula? Quins?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Rosa Amorós i Capdevila
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de la transferència de la Con-
ferència Sectorial del Ministeri d’Ocupació i 
Seguretat Social per als centres especials 
de treball el 2013
Tram. 314-12440/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62968 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Eva 
Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin és l’import de la transferència de la Confe-
rencia Sectorial del Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social per l’any 2013 per als Centres Especials de 
Treball? (Es demana també les dades desglossades per 
imports finalistes.)

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones amb disca-
pacitat contractades pels centres especials 
de treball subvencionades durant el període 
2011-2013
Tram. 314-12441/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62969 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Eva 
Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.
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Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quantes persones amb discapacitat contractades 
pels Centres Especials de Treball es van subvencionar 
durant l’any 2011, 2012 i 2013? Per quin import? Per 
quins conceptes?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones contractades 
als centres especials de treball durant el pe-
ríode 2010-2013
Tram. 314-12442/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62970 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Eva 
Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quantes persones contractades hi van haver als Cen-
tres Especials de Treball el 2010, 2011, 2012 i 2013?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients de regulació d’ocu-
pació i la destinació dels recursos que han 
afectat els centres especials de treball
Tram. 314-12443/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62971 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Eva 
Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina és la situació en què es troben els ERO i quin 
és el destí dels recursos que han afectat al sector dels 
Centres Especials de Treball?

– Quants ERO d’extinció i de supressió n’hi ha?

– Quants treballadors estan afectats per aquests ERO?

– Com han afectat els ERO a les jornades laborals?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’import dels recursos fi-
nalistes transferits per la Conferència Sec-
torial del Ministeri d’Ocupació i Seguretat 
Social per a remunerar els treballadors dels 
centres especials de treball
Tram. 314-12444/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62972 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Eva 
Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
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pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Pel que fa els recursos finalistes transferits per la 
Conferencia Sectorial del Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social a la remuneració dels treballadors dels 
Centres Especials de Treball, quina és ha estat l’evolu-
ció de la quantia des del 2011 al 2014?

– Davant la davallada dels Treballadors dels Centres 
Especials de Treball, s’ha generat algun excedent eco-
nòmic de la transferència? En cas afirmatiu, on s’ha 
destinat aquest excedent? Té previst el Govern fer una 
revisió de les retallades esdevingudes des de 2011?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions relatives al repartiment 
de fons per als centres especials de treball
Tram. 314-12445/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62973 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Eva 
Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– A quantes reunions ha assistit la Generalitat de Ca-
talunya on s’ha tractat el repartiment de fons per als 
Centres Especials de Treball? En quines dates s’han 
produït aquestes reunions? Quin nivell d’interlocució 
hi ha hagut?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reclamació per la manca de fons 
per als centres especials de treball
Tram. 314-12446/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62974 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Eva 
Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin és el plantejament de la Generalitat en relació 
a la reclamació davant la manca de fons per als Cen-
tres Especials de Treball? Quines negociacions s’han 
fet al respecte?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els fons per a pagar les unitats de su-
port a l’activitat professional dels centres 
especials de treball en el període 2011-2013
Tram. 314-12447/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62975 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Eva 
Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quins fons dels Departaments d’Empresa i Ocu-
pació i de Benestar Social i Família s’han destinat al 
pagament de les Unitats de Suport a l’Activitat Pro-
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fessional (USAP) dels Centres Especials de Treball 
els anys 2011, 2012 i 2013? A quina partida pressu-
postària està assignat? Amb quin nivell d’execució es 
compta?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els fons del Departament d’Empresa i 
Ocupació per a crear llocs de treball als cen-
tres especials de treball en el període 2011-
2013
Tram. 314-12448/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62976 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Eva 
Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quins fons propis del Departament d’Empresa i 
Ocupació s’han destinat a la creació de llocs de tre-
balls per als Centres Especials de Treball els anys 
2011, 2012 i 2013? Quants llocs de treball s’han creat 
el 2011, 2012 i 2013?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les denúncies a la inspecció laboral 
per mala praxi en els centres especials de 
treball
Tram. 314-12449/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 62977 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta, Eva 
Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Té coneixement el Govern si la inspecció laboral té 
alguna denúncia per mala praxis en els Centres Espe-
cials de Treball? En cas afirmatiu, quantes denúncies 
s’han presentat? Quin és el nombre d’actuacions d’ofi-
ci que s’han fet?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la modificació de la normativa regulado-
ra de les eleccions al Consell de la Policia  - 
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-12450/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 62986 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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1. Preveu el Govern modificar la normativa reguladora 
de les eleccions dels representants del Cos de Mossos 
d’Esquadra al Consell de la Policia - Mossos d’Esqua-
dra de cara al procés electoral previst per a l’any 2015?

2. Preveu el Govern modificar la normativa reguladora 
de les eleccions al Consell de la Policia per tal d’evitar 
possibles irregularitats derivades del vot per correu?

3. Preveu el Govern modificar la normativa reguladora 
de les eleccions al Consell de la Policia per introduir 
garanties si s’implanta el vot electrònic?

4. Preveu el Govern incentivar el vot presencial en el 
procés d’eleccions al Consell de la Policia?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2014 

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a solucionar les 
deficiències de les instal·lacions de l’Ofici-
na d’Atenció al Ciutadà de la comissaria dels 
Mossos d’Esquadra de Castelldefels (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-12451/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 63016 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines actuacions preveu impulsar el Departament 
d’Interior, i amb quin calendari, per tal de solucionar 
casos com el del despreniment de part del sostre i les 
inundacions patides per la Oficina d’Atenció al Ciuta-
dà de la Comissaria del Cos de Mossos d’esquadra de 
Castelldefels (Baix Llobregat), els dies 3 i 4 d’abril?

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2014 

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per a resol-
dre els problemes de mobilitat i d’accessos 
de l’Escola Alba, de Corbins (Segrià)
Tram. 314-12452/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 63019 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i  
Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’a-
cord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les actuacions previstes pel Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat per tal de resoldre els 
problemes de mobilitat i d’accessos a l’escola Alba de 
Corbins?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de construir una rotonda 
per a millorar els accessos a l’Escola Alba, 
de Corbins (Segrià)
Tram. 314-12453/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 63020 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i  
Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’a-
cord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 
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– El Departament té prevista la construcció de la ro-
tonda que garanteixi la seguretat dels escolars i millo-
ri els accessos de l’escola Alba de Corbins?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els tràmits per a la construcció d’una 
rotonda d’accés a l’Escola Alba, de Corbins 
(Segrià)
Tram. 314-12454/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 63021 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i Mo-
list, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 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: 

– En quin punt es troben els tràmits per a la construc-
ció d’una rotonda que doni accés a l’escola Alba de 
Corbins?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els problemes d’accessos i mobilitat 
de l’Escola Alba, de Corbins (Segrià)
Tram. 314-12455/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 63022 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Òscar 
Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-

ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Com valora el Departament d’Ensenyament els pro-
blemes d’accessos i mobilitat de l’escola Alba de Cor-
bins, situada entre els municipis de Lleida i Corbins?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Òscar Ordeig i Molist
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per a resol-
dre els problemes d’accés a l’Escola Alba, 
de Corbins (Segrià)
Tram. 314-12456/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 63023 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Òscar 
Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les accions que endegarà el Departament 
d’Ensenyament per tal de resoldre els problemes d’ac-
cés a l’escola Alba de Corbins?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Òscar Ordeig i Molist
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el garantiment de la seguretat en les 
entrades i sortides de l’Escola Alba, de Cor-
bins (Segrià)
Tram. 314-12457/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 63024 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Òscar Ordeig i Mo-
list, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del  
Reglament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Com pensa el Govern garantir la seguretat dels alum-
nes i famílies durant les entrades i sortides de l’escola 
Alba de Corbins, mentre no s’arreglen els accessos?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Ferran Pedret i Santos Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de destinar mossos d’es-
quadra a l’Escola Alba, de Corbins (Segrià), 
per a garantir la seguretat dels alumnes
Tram. 314-12458/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 63025 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Òscar Ordeig i Mo-
list, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del  
Reglament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Té previst el Govern destinar efectius dels Mos-
sos d’Esquadra per garantir la seguretat dels escolars 

mentre no es millorin els accessos de l’escola Alba de 
Corbins?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Ferran Pedret i Santos Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els serveis necessaris a l’Escola Ofi-
cial d’Idiomes de Tarragona
Tram. 314-12459/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 63026 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenten la pre-
gunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Pensa el Govern que l’Escola Oficial d’Idiomes de 
Tarragona ha de tenir tots els serveis necessaris per un 
correcte ensenyament dels idiomes que s’imparteixen?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manca de serveis a la tercera plan-
ta de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona
Tram. 314-12460/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 63027 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
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ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Com pensa resoldre el Govern la manca de serveis 
necessaris per l’ensenyament de les llengües a l’Escola 
Oficial d’Idiomes de Tarragona que s’havien de situar 
a la tercera planta de l’edifici de l’escola?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pla per a resoldre el dèficit de ser-
veis a l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona
Tram. 314-12461/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 63028 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Xavier 
Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin pla té el Govern i en quin temps pensa re-
soldre els dèficits de serveis necessaris per l’ensenya-
ment de les llengües que s’imparteixen a l’Escola Ofi-
cial d’Idiomes de Tarragona?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Xavier Sabaté i Ibarz
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions que s’estan fent al tea-
tre romà de Tarragona
Tram. 314-12462/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 63029 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri 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: 

– Quines son les «importants accions» que va dir el 
conseller que s’estan duent a terme al Teatre Romà de 
Tarragona?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost de les actuacions que 
s’estan fent al teatre romà de Tarragona
Tram. 314-12463/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 63030 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri 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: 

– Quin pressupost tenen les «importants accions» que 
va dir el conseller que s’estan duent a terme al Teatre 
Romà de Tarragona?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els apuntalaments de la muralla de 
Tarragona
Tram. 314-12464/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 63031 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri 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: 

– Com pensa el Govern resoldre els apuntalaments de 
la Muralla de Tarragona?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos d’urgència destinats a 
reparar els danys a la muralla de Tarragona 
provocats per les ventades
Tram. 314-12465/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 63032 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri 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: 

– Quins recursos d’urgència pensa destinar el Govern 
als danys soferts per les ventades de final de març de 
2014 a la Muralla de Tarragona?

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2014 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la resolució de les deficiències de l’au-
lari i el gimnàs posat en marxa el 2009
Tram. 314-12466/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 63033 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Alícia 
Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– El Departament d’Ensenyament té previst resoldre 
de manera urgent les deficiències de l’aulari i el gim-
nàs posat en marxa l’any 2009? Si la resposta és posi-
tiva, quan té previst fer-ho? Ho ha comunicat a l’Ajun-
tament? Quin és el cost de la reparació?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de posar en marxa el pro-
jecte de reforma de l’Escola Cim
Tram. 314-12467/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 63034 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 15.04.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Alícia 
Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– El Departament d’Ensenyament té previst posar en 
marxa el projecte de reforma de l’escola Cim que es va 
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comprometre a realitzar l’any 2009? Quan? Amb quin 
pressupost? Ho ha comunicat a l’Ajuntament?

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC
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	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
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el responsable del contingut dels serveis informatius
	Tram. 323-00066/10
	Substanciació

	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
	Substanciació

	Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respondre oralment en comissió sobre el tractament de la publicitat en espais informatius
	Tram. 323-00068/10
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el programa del Canal 33 Cosins germans
	Tram. 323-00069/10
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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
	Substanciació

	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
	Substanciació



	3.	Tramitacions en curs
	3.25.	Preguntes al Govern
	3.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el temps que van tardar els Mossos d’Esquadra a arribar a l’autovia B-24 en l’atropellament d’una agent d’aquest cos policial el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01297/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el temps que va tardar la policia local de Pallejà (Baix Llobregat) a arribar a l’autovia B-24 en l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01298/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el temps que va tardar la primera ambulància a arribar a l’autovia B-24 en l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01299/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el temps que va tardar la segona ambulància a arribar a l’autovia B-24 en l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01300/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el temps que es va tardar a localitzar el responsable de l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012 i a posar-lo a disposició judicial
	Tram. 311-01301/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reunió en un bar de Molins de Rei (Baix Llobregat) de mossos d’esquadra amb la família de l’agent d’aquest cos atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01302/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les persones que estaven al lloc de l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012 a les quals es va prendre declaració
	Tram. 311-01303/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el passaport que van trobar al cotxe que va atropellar l’agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01304/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la constatació en l’atestat policial de la marca de pintura que es va trobar al costat dret de l’autovia B-24 en l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01305/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la sabatilla que van trobar en el cotxe que va atropellar l’agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01306/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les queixes que els familiars de l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012 van adreçar al Departament d’Interior amb relació a la investigació dels fets
	Tram. 311-01307/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’atenció dispensada als familiars de l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01308/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el temps que es va tardar a redactar l’atestat definitiu de les causes de l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01309/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la unitat mèdica que té l’electrocardiograma que es va fer a l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01310/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les persones a qui es van lliurar objectes personals de l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01311/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la sol·licitud de la família de l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012 perquè es redactés l’atestat de l’accident en castellà
	Tram. 311-01312/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el paper del zoològic de Barcelona en l’oferta turística, cultural, educativa i mediambiental
	Tram. 311-01313/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla d’actuació del zoològic de Barcelona
	Tram. 311-01314/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’accés al parc de la Ciutadella des del carrer de Wellington i les repercussions d’aquest projecte per al zoològic de Barcelona
	Tram. 311-01315/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el model de gestió del zoològic de Barcelona
	Tram. 311-01316/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a solucionar les deficiències d’algunes instal·lacions del zoològic de Barcelona
	Tram. 311-01317/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’adjudicació de la contractació de personal del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
	Tram. 311-01318/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’adjudicació de la contractació de tecnologia i equipaments del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
	Tram. 311-01319/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’adquisició de material per al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Barcelona i de Reus
	Tram. 311-01320/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les seus del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
	Tram. 311-01321/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de treballadors i de gestors de trucades del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
	Tram. 311-01322/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la formació en emergències dels operadors del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 dels darrers cinc anys
	Tram. 311-01323/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’interval entre trucades dels operadors del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
	Tram. 311-01324/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la derivació de les trucades entrants als gestors del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
	Tram. 311-01325/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la identificació dels usuaris del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
	Tram. 311-01326/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els indicadors per a avaluar la gestió de les trucades al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
	Tram. 311-01327/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el material i el programari del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Barcelona
	Tram. 311-01328/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de l’actualització de la base de dades del programa Sèneca del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
	Tram. 311-01329/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la disponibilitat de les dades automàtiques del telèfon des del qual es fa la trucada al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
	Tram. 311-01330/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la incorporació de treballadors provinents de les empreses subcontractades al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
	Tram. 311-01331/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la instal·lació d’indicadors de la cobertura del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
	Tram. 311-01332/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals el presumpte autor de l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012 no va ésser detingut
	Tram. 311-01333/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la investigació de l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01334/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la imparcialitat i l’objectivitat de la investigació de l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01335/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les explicacions donades a la família de l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01336/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la revisió per part del director general de la Policia de la investigació de la mort de l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01337/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’atenció dels serveis mèdics i sanitaris a l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01338/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el lliurament de les restes de roba de l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012 a la seva família
	Tram. 311-01339/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el temps d’activació de l’ambulància avançada en l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01340/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manca d’informació a les ambulàncies de l’existència d’una víctima en estat molt greu en l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01341/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la certificació de la mort de l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01342/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’actitud inapropiada dels membres del Sistema d’Emergències Mèdiques que van atendre l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01343/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per les quals fou un tècnic sanitari qui informà el coordinador tècnic sobre l’hospital on traslladaven l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01344/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la inspecció ocular del vehicle causant de l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01345/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les persones implicades en l’atropellament d’una agent dels Mossos d’Esquadra a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 311-01346/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la modificació de la normativa reguladora de les eleccions de representants del Cos dels Mossos d’Esquadra al Consell de la Policia - Mossos d’Esquadra
	Tram. 311-01347/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la modificació de la normativa reguladora de les eleccions al Consell de la Policia - Mossos d’Esquadra pel que fa al vot per correu
	Tram. 311-01348/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la modificació de la normativa reguladora de les eleccions al Consell de la Policia - Mossos d’Esquadra pel que fa al vot electrònic
	Tram. 311-01349/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la incentivació del vot presencial en les eleccions al Consell de la Policia - Mossos d’Esquadra
	Tram. 311-01350/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a solucionar les deficiències de les instal·lacions de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Castelldefels (Baix Llobregat)
	Tram. 311-01351/10
	Anunci


	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interrupcions voluntàries de l’embaràs en el període 2003-2013
	Tram. 314-12290/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interrupcions voluntàries de l’embaràs finançades pel Servei Català de la Salut en el període 2003-2013
	Tram. 314-12291/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades de venda i dispensació pública d’anticonceptius d’emergència en el període 2009-2013
	Tram. 314-12292/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els col·lectius de l’àmbit sanitari als quals no s’aplica la retallada del 15% de feina i sou
	Tram. 314-12293/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients oberts a professors d’ençà de l’entrada en vigor del Decret 155/2010, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent
	Tram. 314-12294/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la Llei d’educació de Catalunya pel que fa a la participació dels consells escolars en la resolució de conflictes
	Tram. 314-12295/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació a un procés de selecció de l’Administració de la Generalitat
	Tram. 314-12296/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les malalties professionals en el període 2010-2013
	Tram. 314-12297/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels ingressos per facturació a mútues en el període 2011-2013
	Tram. 314-12298/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades pel Departament de Salut amb relació a les cigarretes electròniques
	Tram. 314-12299/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’externalització de la facturació a tercers de l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-12300/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les bases, el pressupost i les clàusules de confidencialitat en l’externalització de la facturació a tercers de l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-12301/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adjudicació de la informatització de l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-12302/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions d’obertura d’una unitat de semicrítics a l’Hospital Doctor Josep Trueta
	Tram. 314-12303/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els horaris del consultori local de Portbou (Alt Empordà)
	Tram. 314-12304/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les malalties de declaració obligatòria i de declaració individualitzada del 2000 al 2013
	Tram. 314-12305/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions prioritàries amb relació a la crisi i la salut i sobre els indicadors de seguiment per al període 2014-2020
	Tram. 314-12306/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació pressupostària per als centres hospitalaris de l’Institut Català de la Salut
	Tram. 314-12307/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la reducció del pressupost de l’Hospital Joan XXIII, de Tarragona
	Tram. 314-12308/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manifest de rebuig de la nova retallada pressupostària signat pels caps de servei i d’unitats assistencials de l’Hospital Joan XXIII, de Tarragona
	Tram. 314-12309/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la reducció del pressupost de l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-12310/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions que s’executaran a l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona, el 2014 i el 2015
	Tram. 314-12311/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activitat que es farà al pavelló de govern de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
	Tram. 314-12312/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat del laboratori de l’Hospital Doctor Josep Trueta a l’Hospital de Santa Caterina
	Tram. 314-12313/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions de trasllat d’activitat de l’Hospital Doctor Josep Trueta a l’Hospital de Santa Caterina
	Tram. 314-12314/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte executiu de l’Hospital Doctor Josep Trueta - Campus de Salut Trueta, de Girona
	Tram. 314-12315/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els solars proposats per l’Ajuntament de Girona per a construir-hi l’Hospital de Girona
	Tram. 314-12316/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la proposta de descentralització i cooperació territorial entre l’Institut Català de la Salut de Girona i l’Institut Assistència Sanitària
	Tram. 314-12317/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de la vacuna Ruti contra la tuberculosi
	Tram. 314-12318/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activitat quirúrgica i l’assignació als centres sanitaris
	Tram. 314-12319/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de l’activitat dels hospitals de la regió sanitària de Girona del 2010 al 2013
	Tram. 314-12320/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de l’activitat dels hospitals de la regió sanitària del Camp de Tarragona del 2010 al 2013
	Tram. 314-12321/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assignació finalista per regions sanitàries i àrees bàsiques de salut per al 2014
	Tram. 314-12322/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de professionals sanitaris en actiu al sistema sanitari en el període 2003-2013
	Tram. 314-12323/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels professionals sanitaris desocupats en el període 2003-2013
	Tram. 314-12324/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels professionals sanitaris que han emigrat en el període 2003-2013
	Tram. 314-12325/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels salaris de l’Institut Català de la Salut i del sector concertat
	Tram. 314-12326/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels casos de malària, dengue i altres malalties tropicals en el període 2003-2013
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