
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 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
Resposta del Govern p. 7

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
Resposta del Govern p. 7

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les malalties professionals en el període 2010-
2013
Tram. 314-12297/10
Resposta del Govern p. 7

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels professionals sanitaris desocupats en el pe-
ríode 2003-2013
Tram. 314-12324/10
Resposta del Govern p. 8

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
Resposta del Govern p. 9

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
Resposta del Govern p. 9

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
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’emplaçament del nou centre d’ensenyament secundari de 
Vallbona d’Anoia
Tram. 314-12350/10
Resposta del Govern p. 9

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
Resposta del Govern p. 10

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
Resposta del Govern p. 10

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
Resposta del Govern p. 10

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
Resposta del Govern p. 10

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
Resposta del Govern p. 11

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
Resposta del Govern p. 13

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
Resposta del Govern p. 13

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
Resposta del Govern p. 13

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 especi-
als de treball
Tram. 314-12444/10
Resposta del Govern p. 13
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions relatives al repartiment de fons per als centres es-
pecials de treball
Tram. 314-12445/10
Resposta del Govern p. 13

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
Resposta del Govern p. 13

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
Resposta del Govern p. 13

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
Resposta del Govern p. 14

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
Resposta del Govern p. 14

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
Resposta del Govern p. 14

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
Resposta del Govern p. 14

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
Resposta del Govern p. 14

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
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
serveis necessaris a l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona
Tram. 314-12459/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
manca de serveis a la tercera planta de l’Escola Oficial d’Idi-
omes de Tarragona
Tram. 314-12460/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pla per a resoldre el dèficit de serveis a l’Escola Oficial d’Idi-
omes de Tarra gona
Tram. 314-12461/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions que s’estan fent al teatre romà de Tarragona
Tram. 314-12462/10
Resposta del Govern p. 15

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
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
resolució de les deficiències de l’aulari i el gimnàs de l’Esco-
la Cim, de Teià (Maresme), posats en marxa el 2009
Tram. 314-12466/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de posar en marxa el projecte de reforma de l’Esco-
la Cim, de Teià (Maresme)
Tram. 314-12467/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pagament del deute pendent per al millorament d’alguns 
barris de diversos municipis
Tram. 314-12504/10 a 314-12636/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reactivació del programa d’ajuts per a la rehabilitació d’ha-
bitatges
Tram. 314-12654/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
poblat ibèric de Can Burriac, a Cabrera de Mar (Maresme)
Tram. 314-12662/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’incident del 3 d’abril de 2014 a l’Oficina d’Atenció al Ciuta-
dà dels Mossos d’Esquadra a Castelldefels (Baix Llobregat)
Tram. 314-12663/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’incident del 4 d’abril de 2014 a l’Oficina d’Atenció al Ciuta-
dà dels Mossos d’Esquadra a Castelldefels (Baix Llobregat)
Tram. 314-12664/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació dels Mossos d’Esquadra davant una parada del 
Partit Popular de Catalunya a Barcelona la diada de Sant 
Jordi
Tram. 314-12665/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
concessió del doctorat honoris causa per la Universitat de 
Barcelona al president de l’Equador
Tram. 314-12667/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el control de les aplicacions mòbils que posen en contacte 
particulars per a fer desplaçaments en vehicle privat
Tram. 314-12669/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
celebracions del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 314-12719/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els convenis amb la Plataforma per la Llengua - Col·lectiu 
L’Esbarzer
Tram. 314-12763/10
Resposta del Govern p. 20
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’exposició «Idees, projectes i persones que mouen Cata-
lunya»
Tram. 314-12791/10
Resposta del Govern p. 21

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 els criteris per a decidir els con-
tertulians de TV3 i Catalunya Ràdio
Tram. 322-00196/10
Substanciació p. 22

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’evolució de les negociacions 
del conveni amb la part social
Tram. 322-00197/10
Substanciació p. 22

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audio visuals a respondre 
oralment en comissió sobre les alternatives que preveu la 
Corporació amb relació als canvis en la deducció de l’IVA en 
cas que es facin efectius
Tram. 322-00198/10
Substanciació p. 22

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audio visuals a respondre 
oralment en comissió sobre la baixa representació de dones 
als mitjans de comunicació
Tram. 322-00199/10
Substanciació p. 22

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audio visuals a respondre 
oralment en comissió sobre la valoració del primer any de 
funcionament del procediment d’acomiadament col·lectiu
Tram. 322-00200/10
Substanciació p. 22

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audio visuals a respondre 
oralment en comissió sobre el risc de perdre un múltiplex
Tram. 322-00201/10
Substanciació p. 22

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audio visuals a respondre 
oralment en comissió sobre el compliment de les mocions 
del Parlament
Tram. 322-00202/10
Substanciació p. 22

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audio visuals a respondre 
oralment en comissió sobre la negociació laboral amb els 
representants dels treballadors
Tram. 322-00203/10
Substanciació p. 23

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audio visuals a respondre 
oralment en comissió sobre el procediment obert pel canvi 
de criteri pel que fa a la deducció de l’impost sobre el valor 
afegit
Tram. 322-00204/10
Substanciació p. 23

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

oralment en comissió sobre la gestió dels mitjans audiovi-
suals
Tram. 322-00205/10
Substanciació p. 23

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audio visuals a respondre 
oralment en comissió sobre les retribucions de determinats 
càrrecs de la Corporació
Tram. 322-00206/10
Substanciació p. 23

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre la continuïtat del Servei 
Català de Doblatge
Tram. 323-00079/10
Substanciació p. 23

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre la programació d’estiu
Tram. 323-00080/10
Substanciació p. 23

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon-
dre oralment en comissió sobre la programació d’estiu
Tram. 323-00081/10
Substanciació p. 23

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre l’evolució dels principals 
programes informatius i d’entreteniment de TV3 en els perío-
des 2012-2013 i 2013-2014
Tram. 323-00082/10
Substanciació p. 23

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon-
dre oralment en comissió sobre l’evolució dels principals 
programes informatius i d’entreteniment de Catalunya Ràdio 
en els períodes 2012-2013 i 2013-2014
Tram. 323-00083/10
Substanciació p. 24

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre l’impacte en els resul-
tats d’audiència de la nova distribució d’audímetres
Tram. 323-00084/10
Substanciació p. 24

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon-
dre oralment en comissió sobre el conveni amb la Universi-
tat Jaume I per a emetre programes de Catalunya Ràdio a 
través de l’emissora Vox UJI Ràdio
Tram. 323-00085/10
Substanciació p. 24

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre el tractament informatiu 
de les províncies de Lleida i Tarragona
Tram. 323-00086/10
Substanciació p. 24

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre el tractament de la im-
migració a TV3
Tram. 323-00087/10
Substanciació p. 24

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
servei de manteniment i conservació de la xarxa viària
Tram. 311-01540/10
Anunci p. 25



8 de juliol de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 354

SUMARI 4

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a rebutjar la proposta del Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat de declarar serveis essencials els parcs 
de carreteres
Tram. 311-01541/10
Anunci p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de satisfacció del servei de manteniment de carreteres
Tram. 311-01542/10
Anunci p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’externalització del servei de manteniment de carreteres
Tram. 311-01543/10
Anunci p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius de l’externalització del servei de manteniment de 
carreteres
Tram. 311-01544/10
Anunci p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius tècnics de l’externalització del servei de manteni-
ment de carreteres
Tram. 311-01545/10
Anunci p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per a privatitzar els parcs de carreteres
Tram. 311-01546/10
Anunci p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del servei de manteniment de carreteres
Tram. 311-01547/10
Anunci p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estalvi econòmic previst amb la privatització del servei de 
manteniment de carreteres
Tram. 311-01548/10
Anunci p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de treballadors afectats si s’externalitza el servei de 
manteniment de carreteres
Tram. 311-01549/10
Anunci p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
destinació dels treballadors afectats si s’externalitza el ser-
vei de manteniment de carreteres
Tram. 311-01550/10
Anunci p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
procediment per a adjudicar el servei de manteniment de 
carreteres
Tram. 311-01551/10
Anunci p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament de les despeses de la maquinària si s’externalitza 
el servei de manteniment de carreteres
Tram. 311-01552/10
Anunci p. 29

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
patrimoni immoble de la Generalitat a Sabadell (Vallès Oc-
cidental)
Tram. 314-13574/10
Formulació p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ús dels béns immobles de la Generalitat a Sabadell (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-13575/10
Formulació p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions previstes per la Generalitat a la casa Valls Baqué, a 
Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-13576/10
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ús previst per la Generalitat per a la casa Valls Baqué, a Sa-
badell (Vallès Occidental)
Tram. 314-13577/10
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions previstes per la Generalitat a l’antiga casa materni-
tat del carrer Illa de Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-13578/10
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ús previst per la Generalitat per a l’antiga casa maternitat 
del carrer Illa de Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-13579/10
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’activitat en cirurgia cardíaca a l’Hospital Doc-
tor Josep Trueta, de Girona, en col·laboració amb l’Hospital 
de la Vall d’Hebron, de Barcelona
Tram. 314-13580/10
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els indicadors de qualitat de la cirurgia cardíaca a l’Hospital 
Doctor Josep Trueta, de Girona
Tram. 314-13581/10
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de continuïtat de la cirurgia cardíaca a l’Hospital 
Doctor Josep Trueta, de Girona
Tram. 314-13582/10
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
planificació territorial del Departament de Salut i del Servei 
Català de la Salut per a la cirurgia cardíaca per al període 
2014-2016
Tram. 314-13583/10
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat de la cirurgia cardíaca als centres de salut públics 
en el període 2003-2014 i les previsions per al període 2014-
2016
Tram. 314-13584/10
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
planificació del Departament de Salut i del Servei Català de 
la Salut amb relació a l’activitat terciària, els mapes territori-
als i els centres per al període 2014-2016
Tram. 314-13585/10
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els protocols preventius amb relació a la sospita d’un cas 
de virus d’Ebola a l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe, 
de València
Tram. 314-13586/10
Formulació p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del Pla integral per a la promoció de la salut mit-
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jançant l’activitat física i l’alimentació saludable des de l’inici 
fins al 2014 i la previsió per al període 2015-2016
Tram. 314-13587/10
Formulació p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del Pla d’activitat física, esport i salut des de l’inici 
fins al 2014 i la previsió per al període 2015-2016
Tram. 314-13588/10
Formulació p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió per a l’entrada en funcionament dels vols comerci-
als a l’aeroport de la Seu d’Urgell (Alt Urgell)
Tram. 314-13589/10
Formulació p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
denúncia del Síndic de Greuges amb relació a la gestió de 
les llistes d’espera a l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida 
(Segrià)
Tram. 314-13590/10
Formulació p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
seva actuació amb relació a la lluita contra el foc bacterià
Tram. 314-13591/10
Formulació p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reducció dels ajuts i les indemnitzacions al sector de la 
fruita seca
Tram. 314-13592/10
Formulació p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
contractació d’un nou assessor per a la gerència única de 
l’Institut Català de la Salut i de l’empresa pública Gestió i 
Prestació de Serveis de Salut
Tram. 314-13593/10
Formulació p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
conflicte laboral dels treballadors de les centrals nuclears 
d’Ascó (Ribera d’Ebre) i Vandellòs (Baix Camp)
Tram. 314-13594/10
Formulació p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
instal·lacions de la central tèrmica de Cercs (Berguedà)
Tram. 314-13595/10
Formulació p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost d’elaboració del Programa operatiu del Fons social eu-
ropeu de Catalunya 2014-2020
Tram. 314-13596/10
Formulació p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
justificació de les xifres assignades a cada municipi del pro-
grama de treball i formació adreçat a persones en situació 
d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-13597/10
Formulació p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels parcs científics i tecnològics
Tram. 314-13598/10
Formulació p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
negociació per a resoldre l’endeutament dels parcs cientí-
fics del 2011 ençà
Tram. 314-13599/10
Formulació p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’endeutament dels parcs científics
Tram. 314-13600/10
Formulació p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’endeutament del Parc Científic de Girona
Tram. 314-13601/10
Formulació p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per a l’adquisició del Fons Francesc Cabana d’histò-
ria de l’empresa catalana
Tram. 314-13602/10
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de l’adquisició del Fons Francesc Cabana d’història de 
l’empresa catalana
Tram. 314-13603/10
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
composició i el volum del Fons Francesc Cabana d’història 
de l’empresa catalana
Tram. 314-13604/10
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
servei documental i la destinació del Fons Francesc Cabana 
d’història de l’empresa catalana
Tram. 314-13605/10
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
inversions fetes al monestir de la Portella (Berguedà)
Tram. 314-13606/10
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions d’inversió al monestir de la Portella (Berguedà)
Tram. 314-13607/10
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
flux de vehicles de la carretera C-16 en el període 2011-2013
Tram. 314-13608/10
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions de finalització de les obres de la carretera C-16 
entre Berga i Bagà
Tram. 314-13609/10
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’aprovació de la integració tarifària a la comarca 
del Berguedà
Tram. 314-13610/10
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la situació d’indefinició jurídica de l’Hospital Comarcal Sant 
Bernabé, de Berga
Tram. 314-13611/10
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els serveis concertats del CatSalut amb l’Hospital Comarcal 
Sant Bernabé, de Berga
Tram. 314-13612/10
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
voluntat que l’Hospital Comarcal Sant Bernabé, de Berga, 
sigui hospital de referència
Tram. 314-13613/10
Formulació p. 42
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
canvis en la fórmula jurídica per a l’Hospital Comarcal Sant 
Bernabé, de Berga
Tram. 314-13614/10
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
interlocució amb les entitats i administracions del territori 
amb relació a l’Hospital Comarcal Sant Bernabé, de Berga
Tram. 314-13615/10
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
casos de virus Chikungunya a Catalunya
Tram. 314-13616/10
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infeccions del virus Chikungunya
Tram. 314-13617/10
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a prevenir el contagi del virus Chikungunya
Tram. 314-13618/10
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’existència d’un registre per al virus Chi kungunya
Tram. 314-13619/10
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
declaració d’alerta epidemiològica amb relació al virus Chi-
kungunya
Tram. 314-13620/10
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a impulsar la presentació de propostes a la 
convocatòria «Acció pel clima» del programa Life de la Co-
missió Europea
Tram. 314-13621/10
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de la variant de Vallirana (Baix Llobregat)
Tram. 314-13622/10
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
contractació de la directora del Programa de polítiques de 
transparència
Tram. 314-13623/10
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
millorament del servei de la línia 8 de rodalia a Santa Perpè-
tua de Mogoda (Vallès Occidental)
Tram. 314-13624/10
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’existència d’un acord entre el Ministeri de Foment i el De-
partament de Territori i Sostenibilitat per al millorament del 
servei de la línia 8 de rodalia a Santa Perpètua de Mogoda 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-13625/10
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari previst per a millorar el servei de la línia 8 de roda-
lia a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)
Tram. 314-13626/10
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectes de la pedregada sobre els conreus de l’Alt Camp i el 
Tarragonès
Tram. 314-13627/10
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els conreus afectats per la pedregada a l’Alt Camp i el Tar-
ragonès
Tram. 314-13628/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
valoració econòmica dels danys causats per la pedregada a 
l’Alt Camp i el Tarragonès
Tram. 314-13629/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració d’un informe sobre els efectes de la pedregada 
en els conreus de l’Alt Camp i el Tarragonès
Tram. 314-13630/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures adoptades amb relació a la pedregada a l’Alt Camp 
i el Tarragonès
Tram. 314-13631/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
ajudes als pagesos de l’Alt Camp i el Tarragonès afectats per 
la pedregada
Tram. 314-13632/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
petició d’Unió de Pagesos de l’Alt Camp de fer un peritatge 
dels danys causats per la pedregada
Tram. 314-13633/10
Formulació p. 48
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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 so-
bre els expedients oberts a professors d’en-
çà 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

Resposta del Govern
Reg. 72110 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

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 314-12294/10 us 
informo del següent: 

Des de l’entrada en vigor del Decret 155/2010, de 2 de 
novembre, s’han incoat 77 expedients administratius 
contradictoris no disciplinaris i 168 expedients disci-
plinaris.

Dels 245 expedients incoats 105 corresponen a escoles 
d’educació infantil i primària, 129 a centres d’educa-
ció secundaria, 7 a centres d’educació d’adults, 1 a un 
centre d’educació especial, 1 a una escola oficial d’idi-
omes, 1 a un equip d’assessorament psicopedagògic, i 
1 a una llar d’infants.

Els expedients administratius contradictoris no disci-
plinaris incoats han finalitzat de la següent manera: en 
8 s’ha interposat un recurs contenciós administratiu. 
D’aquests 8 recursos, en 4 hi ha hagut una sentència 
desestimatòria, en 2 una sentència estimatòria, 1 ha es-
tat declarat extemporani i 1 està pendent de sentència.

Els expedients disciplinaris ha finalitzat de la següent 
manera: 95 sancions, 8 sobreseïments, 13 caducitats, 
12 arxius i 40 en tràmit.

Dels 245 expedients incoats 58 encara estan en trà-
mit 34 corresponen a escoles d’educació infantil i pri-
mària, 32 a centres d’educació secundaria, 2 a centres 
d’educació d’adults i 1 a un equip d’assessorament psi-
copedagògic, i 1 a una llar d’infants.

En aquests moments, el Departament d’Ensenyament 
té un expedient obert amb derivació judicial que en-
cara no a tingut conseqüències perquè està pendent de 
Sentència judicial.

Barcelona, 26 de juny de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el compliment de la Llei d’educació de Ca-
talunya pel que fa a la participació dels con-
sells escolars en la resolució de conflictes
Tram. 314-12295/10

Resposta del Govern
Reg. 72111 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

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 314-12295/10 us 
informo del següent: 

D’acord amb l’establert en els articles 30, 31 i concor-
dants de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació 
(LEC), tots els centres educatius disposen d’un pla de 
convivència en el seu projecte educatiu i regulen la re-
solució de conflictes d’acord amb les normes d’organit-
zació i funcionament del centre. El Departament d’En-
senyament, per la seva banda, posa a disposició dels 
centres un seguit de documentació i protocols d’actua-
ció per tal de donar suport al desenvolupament d’aquest 
element fonamental del procés educatiu.

Els consells escolars dels centres, d’acord amb l’establert 
en l’article 148.i de la Llei 12/2009, participen en la reso-
lució dels conflictes que es puguin produir en els centres, 
segons estableixi el projecte educatiu de cada centre.

La casuística que es produeix en un centre educatiu és 
molt diversa, però actualment el Departament d’En-
senyament no té constància de cap centre que incom-
pleixi la normativa esmentada sobre la participació del 
consell escolar en la resolució de conflictes.

Barcelona, 26 de juny de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Resposta del Govern
Reg. 72015 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

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 314-12297/10 us 
informo del següent:
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Les dades relatives a les malalties professionals decla-
rades al sistema de comunicació de malalties professi-
onals de la Seguretat Social (CEPROSS), pel que fa a 
l’àmbit territorial de Catalunya, grup de la malaltia i 
període de l’any 2010 al 2013 són: 

Grup* Anys

2010 2011 2012 2013

1. Agents químics 159 136 148 119
2. Agents físics 2.846 2.872 2.647 2.915
3. Agents biològics 44 96 77 107
4. Inhalació de substàn-
cies i agents ncaa

129 138 110 118

5. MP de la pell per subs-
tàncies i agents ncaa

216 219 197 216

6. Agents carcinògens 6 20 3 13

Total 3.400 3.481 3.182 3.488

* Grup segons Quadre de malalties professionals, RD 1299/2006

Font: CEPROSS - sistema de comunicació de malalties professionals 
de la Seguretat Social; Elaboració: Departament d’Empresa i Ocupa-
ció.

Barcelona, 25 de juny de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 72016 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

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 314-12324/10 i 
314-12325/10 us informo del següent:

Les persones que s’inscriuen al SOC poden sol·licitar 
la intermediació laboral per a un màxim de 6 ocupa-
cions diferents. La selecció de la informació s’ha fet 
considerant les persones que sol·liciten alguna de les 
ocupacions detallades en l’annex.

Atès que el 2011 va canviar la classificació oficial d’o-
cu pacions, s’ha utilitzat:

– des de 2005 fins al 2010, la Classificació Catalana 
d’O cupacions 1994

– des de 2011 en endavant, la Classificació Catalana 
d’O cupacions 2011

Aquest fet pot produir salts o trencaments en la sèrie.

En aquest sentit, les dades de la sèrie que es facilita 
corresponen als mesos de desembre de cada any, des 
de 2005 fins al 2011, que són els anys disponibles.

Atenent a què es poden sol·licitar fins a 6 ocupacions 
per a la intermediació laboral de les demandes amb 
les ofertes de treball, les sol·licituds poden abastar di-
ferents categories ocupacionals. La distribució en ca-
tegories ocupacionals s’ha fet en ordre descendent, de 
manera que si una persona sol·licita diverses ocupaci-
ons queda classificada en el grup d’ocupació de més 
rang (així, per exemple, si un tècnic sol·licita també 
un lloc de treball d’auxiliar, ha quedat classificat com 
a tècnic). Aquestes dades desagregades per categori-
es ocupacionals es faciliten només per al desembre de 
2013, atenent a la dificultat d’aquest tractament multi-
resposta.

Evolució de l’atur registrat de professionals sanitaris

Període Atur registrat (sol·licitants de 
qualsevol de les ocupacions 

considerades)1

Desembre de 2013 40.390
Desembre de 2012 39.373
Desembre de 2011 34.711
Desembre de 2010 24.757
Desembre de 2009 21.510
Desembre de 2008 14.906
Desembre de 2007 10.612
Desembre de 2006 10.628
Desembre de 2005 10.362

1. veure annex.

Atur registrat de professionals sanitaris per categoria. De-
sembre de 2013

Categories sanitàries1 Atur registrat

Directius 220
Metges 471
Infermeria 1.504
Altres professionals de la salut 1.372
Tècnics 4.949
Auxiliars 31.874

Total 40.390

1. veure annex.

D’altra banda, el Departament d’Empresa i Ocupació 
no disposa de dades sobre l’emigració i, en conseqüèn-
cia, sobre l’emigració dels professionals sanitaris.

Barcelona, 25 de juny 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

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



8 de juliol de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 354

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 9

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

Resposta del Govern
Reg. 72016 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12324/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 72017 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

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 314-12348/10 i 
314-12349/10 us informo del següent:

Pel Reial Decret 206/2010, de 26 de febrer, sobre tras-
pàs de funcions i serveis a la Generalitat de Catalunya 
en matèria de funció pública inspectora de la Inspec-
ció de Treball i Seguretat Social, es van traspassar 89 
inspectors de treball i seguretat social i 54 subinspec-
tors de treball i seguretat social. Així mateix, pel Re-
ial Decret 1099/2011, de 22 de juliol, sobre ampliació 
de mitjans personals i econòmics adscrits als serveis 
traspassats pel Reial decret 206/2010, de 26 de febrer, 
sobre traspàs de funcions i serveis a la Generalitat de 
Catalunya, en matèria de Funció Pública Inspectora 
de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, es van 
traspassar a la Generalitat de Catalunya, 31 inspectors 
de treball i seguretat. Per tant, d’acord amb ambdós 
reials decrets esmentats, es van traspassar a la Gene-
ralitat de Catalunya un total de 120 efectius del cos 
d’inspectors de treball i seguretat social i 54 efectius 
del cos de subinspectors de treball i seguretat social.

La variació del nombre d’efectius de funcionaris del 
cos d’inspectors de treball i seguretat social, essent 
109 l’any 2013, i del cos de subinspectors de treball 
i seguretat social, essent 31 l’any 2013 respon als se-
güents motius:

– L’amortització de llocs de treball arran de la jubila-
ció dels seus ocupants, d’acord amb el previst a l’Acord 
de Govern de contenció de plantilles i limitacions als 
nomenaments i contractacions de personal temporal 

en l’àmbit de l’administració de la Generalitat de Cata-
lunya i el seu sector públic.

– Els concursos de provisió generals de llocs de treball 
que, en aquest cos, són d’àmbit estatal.

– Els processos selectius que convoca l’administració 
estatal, que han comportat la incorporació de personal 
de nou accés, atès que la Generalitat de Catalunya va 
addicionar places en les convocatòries de l’any 2010 i 
2011.

Pel que fa als complements que ha percebut aquest per-
sonal, cal dir que es va mantenir vigent el règim re-
tributiu que aquest col·lectiu tenia en l’administració 
estatal, i per tant, percebien complement de destinació, 
complement específic i complement de productivitat.

En termes pressupostaris, les retribucions que han co-
brat aquest personal ho són a càrrec del Capítol 1 de 
despeses de personal del Departament d’Empresa i 
Ocupació.

Barcelona, 25 de juny de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 72017 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12348/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 72112 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

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 314-12350/10, 
314-12351/10, i 314-12352/10, i us informo del següent:
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L’institut de Vallbona d’Anoia està en funcionament 
des de l’any 2008. En aquests moments el Departa-
ment d’Ensenyament no disposa de la documentació 
corresponent al solar on està previst ubicar el centre, 
en conseqüència la construcció del centre dependrà 
del moment en què es disposi del solar i de la disponi-
bilitat pressupostària del Govern de la Generalitat de 
Catalunya.

Barcelona, 26 de juny de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Resposta del Govern
Reg. 72112 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12350/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 72112 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12350/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 72113 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

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 314-12353/10 us 
informo del següent:

Annex, us trameto, la relació de la despesa corres-
ponents al manteniment i inversió del Departament 
d’Ensenyament en centres educatius públics de la co-
marca del Vallès Occidental, durant el període com-
près entre 2011 i 2013.

Barcelona, 26 de juny de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

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

Resposta del Govern
Reg. 72114 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

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 314-12354/10 us 
informo del següent:

Annex, us trameto, la relació de la despesa corres-
ponent a les transferències i subvencions del Depar-
tament d’Ensenyament, d’acord amb l’establert en els 
convenis de col·laboració signats amb cada corporació 
local de la comarca del Vallès Occidental, durant el 
període comprès entre 2011 i 2013.

Barcelona, 26 de juny de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre 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

Resposta del Govern
Reg. 72018 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

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 de la 314-
12440/10 a la 314-12449/10 us informo del següent:

El 2013, l’import de la transferència de la Conferència 
Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals per a «oportu-
nitats d’ocupació per a col·lectius amb especials difi-
cultats» va ser de 44.285.482,00 € i es van destinar 
íntegrament als centres especials de treball.

L’evolució des de 2011 a 2014 de l’import transferit per 
la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals 
per a «oportunitats d’ocupació per a col·lectius amb es-
pecials dificultats», que es destinen als centres especi-
als de treball, ha estat: 

Any Import transferit

2011 55.924.281,00 €
2012 40.703.685,00 €
2013 44.285.482,00 €
2014 33.482.826,00 € 

Pel que fa a aquestes dades, actualment, l’import trans-
ferit per l’Estat no cobreix tota la despesa per subvenci-
onar el 50% del SMI dels treballadors amb discapacitat 
dels centres especials de treball.

D’altra banda, l’increment de 2011 és deu al canvi nor-
matiu fet per l’Estat, que va establir la subvenció del 
75% del SMI als treballadors amb discapacitat dels 
centres especials de treball. A partir de l’any 2012, la 
norma va establir la subvenció del 50% del SMI.

Pel que fa al nombre total de persones contractades als 
centres especials de treball de 2010 a 2013, per anys, 
és el següent: 

Any Total de persones contractades

2010 13.123
2011 13.429
2012 14.196
2013 15.804 

Les persones amb discapacitat contractades als centres 
especials de treball de 2010 a 2013 amb l’import i el 
concepte subvencionat cada any són: 

Any Persones amb discapacitat 
contractades subvencionades

Import de les contractacions 
subvencionades

Concepte de les subvencions

2011 12.180 63.489.377,19 € a. 50% del salari mínim interprofessional (SMI) a:
– persones amb discapacitat física del 33% 
al 64%
– persones amb discapacitat sensorial del 33% 
al 64%
b. 75% del SMI a persones discapacitades 
amb especials dificultats:
– amb discapacitat psíquica, paràlisi cerebral 
i malaltia mental del 33% o més
– amb discapacitat física o sensorial del 65% 
o més

2012 12.239 48.092.727,89 € a. 40.658.685,00 € per al 50% del SMI
b. 7.434.042,89 € per a persones amb espe-
cials dificultats (convocatòria extraordinària)

2013 13.227 48.133.213,15 € a. 40.718.798,15 € per al 50% del SMI
 b. 7.414.415,00 € per a persones amb especials 

dificultats (convocatòria extraordinària)

La Generalitat de Catalunya ha traslladat a l’Estat la 
necessitat d’impulsar un canvi de model de les polí-
tiques actives d’ocupació adreçades als treballadors 
amb discapacitat, que inclogui també un increment 
del finançament. No obstant això, l’Estat no ha accep-
tat les propostes i, any rere any, ha minvat els recur-
sos de les polítiques actives d’ocupació, incloses les 
adreçades a aquest col·lectiu obligant a la Generalitat 

de Catalunya a assignar més fons propis per mantenir 
els compromisos amb aquests col·lectiu.

En aquest sentit, el Govern ha utilitzat reiteradament 
els fòrums oficials amb l’Estat per reivindicar un fi-
nançament suficient de les polítiques d’ocupació tant 
en les reunions de la Conferència Sectorial d’Ocupa-
ció i Relacions Laborals de l’11 d’abril de 2013, amb 
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l’assistència del conseller o el passat 23 d’abril de 
2014, amb l’assistència del secretari d’Ocupació i Re-
lacions Laborals.

A partir de 2011 el Departament d’Empres i Ocupació 
no ha destinat fons propis a la creació de llocs de tre-

ball als centres especials de treball, ja que tots els re-
cursos han estat per al manteniment dels llocs de tre-
ball existents.

Tot i això, des de 2010, les plantilles dels centres espe-
cials de treball han augmentat: 

Any Total de persones  
contractades

Persones amb discapacitat  
contractades subvencionades

Variació anual de persones amb discapacitat 
contrac tades subvencionades

2010 13.123 11.890 –
2011 13.429 12.180 290
2012 14.196 12.239 59
2013 15.804 13.227 988

Els anys 2011, 2012 i 2013, el Departament d’Empresa 
i Ocupació ha destinat al pagament de les unitats de 
Suport a l’Activitat Professional (USAP) dels centres 
especials de treball les quantitats següents: 

Any Partida pressupostària Import

2011 22.297.860,15 €
D/482000149/3331/0000 12.000.000,00 €
D/482002904/3331/0000  558.892,74 €
D/482002903/3331/0000  9.088.967,41 €

2012 20.842.642,53 €
D/482002904/3331/0000 9.432.415,00 €
D/482002903/3331/0000 11.410.227,53 €

2013 20.842.642,53 €
D/482002904/3331/0000 4.878.772,47 €
D/482002903/3331/0000  15.963.870,06 €

També, s’ha mantingut reunions, amb presència del se-
cretari d’Ocupació i Relacions Laborals, amb diverses 
entitats i centres especials de treball per tractar, entre 
d’altres, el repartiment dels fons: 

Entitat Data de la reunió

Discapacitat Intel·lectual de Catalunya 
(DINCAT) 27.03.2014
Discapacitat Intel·lectual de Catalunya 
(DINCAT) 25.11.2013
Federació de Centres Especials  
de Treball de Catalunya (FECETEC) 25.11.2013
FEICAT - Empreses d’Inserció de  
Catalunya 20.03.2014
Federació de Centres Especials  
de Treball de Catalunya (FECETEC) 01.04.2014 

En relació amb els expedients de regulació d’ocupació 
(ERO) a centres especials de treball, el 2012 hi va haver 
4 expedients de suspensió que van afectar 423 persones 
treballadores i el 2013, 3 expedients que en van afec-
tar 128. Aquests 7 expedients corresponien a 4 centres 
especials de treball diferents, dels quals 3 els van pre-
sentar el 2012 i també el 2013.

Una vegada finalitzats, els 4 expedients de 2012 van su-
posar 180, 356, 365 i 180 dies de suspensió i van afec-
tar, respectivament, 34, 41, 55 i 293 persones treballa-
dores.

Els 3 expedients de 2013 van suposar 365, 365 i 180 
dies de suspensió i van afectar, respectivament, 32, 56 
i 40 persones treballadores.

Pel que fa a males pràctiques laborals a centres espe-
cials de treball, les actuacions previstes en la matèria 
no han tingut el seu origen en cap denúncia, sinó en la 
detecció, per part de la Direcció General de Relacions 
Laborals i Qualitat en el Treball, de la insuficiència en 
les memòries anuals presentades per algun centre.

D’acord amb l’article 11.3 del Decret 322/2011, de 19 
d’abril, sobre l’aplicació de la quota de reserva del 2% 
a favor de persones amb discapacitat en empreses de 
50 o més treballadors i de les mesures de caràcter ex-
cepcional al seu compliment, les entitats receptores de 
les mesures alternatives han de presentar una memò-
ria anual a la Direcció General de Relacions Laborals 
i Qualitat en el Treball sobre les accions realitzades 
en compliment de les obligacions previstes a l’article 
10 d’aquest Decret i no a l’activitat general de l’entitat.

En relació amb les memòries anuals de l’exercici 2012, 
i un cop realitzat el corresponent control per part de 
la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat 
en el Treball, s’havien detectat una sèrie d’entitats que 
no havien justificat de manera suficient el compliment 
de les obligacions que estableix l’article 10 del Decret 
322/2011, per la qual cosa, a sol·licitud del Servei de 
Regulació d’Ocupació de la Direcció General de Re-
lacions Laborals i Qualitat en el Treball, són objecte 
de comprovació inspectora durant el 2014. En total, les 
actuacions planificades per a 2014 fan referència a 26 
centres especials de treball.

Barcelona, 25 de juny de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació
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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

Resposta del Govern
Reg. 72018 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12440/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 72018 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12440/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 72018 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12440/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 72018 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12440/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 72018 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12440/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 72018 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12440/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 72018 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12440/10.
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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

Resposta del Govern
Reg. 72018 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12440/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 72018 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12440/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 72115 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

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 314-12455/10, 
314-12456/10, 314-12457/10 i 314-12458/10, i s’infor-
ma del següent:

Des dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida 
s’han mantingut reunions amb tots els agents implicats 
i competents en la matèria, per tal de trobar una situa-
ció el més favorable per tot l’alumnat de l’escola.

Un cop valorada la nova situació viària amb el previ-
sible aparcament, s’estudiaran, si escaigués, diferents 
solucions per a la millora de l’accés.

Barcelona, 26 de juny de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Resposta del Govern
Reg. 72115 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12455/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 72115 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12455/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 72115 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12455/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 72116 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

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 
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resposta a les preguntes parlamentàries 314-12459/10, 
314-12460/10, i 314-12461/10, us informo del següent:

L’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona ha funcio-
nat en els darrers anys en un edifici de la Rambla No-
va de Tarragona, en situació provisional, tant pel que 
respecta als espais d’aules ordinàries, com a la resta 
d’espais complementaris (despatxos, sala de professo-
rat, laboratori d’idiomes, biblioteca, etc.). Malgrat les 
condicions de l’edifici, l’EOI de Tarragona ha impartit 
l’ensenyament dels idiomes amb una professionalitat 
que l’han feta mereixedora de la certificació ISO de 
Qualitat.

En la nova ubicació, seu de l’antiga fàbrica «Chartreu-
se», tots els grups de cadascun dels idiomes impartits 
disposen d’espais adequats. A més, l’organització ho-
rària de l’escola, que imparteix les classes de dilluns 
a dijous, permetria l’ús compartit d’espais si fos ne-
cessari. Tots els departaments didàctics, independent-
ment del nombre de professorat que el formin, dispo-
sen d’un espai propi per a cada idioma impartit. Així 
mateix, també és disposarà d’un laboratori d’idiomes i 
d’una biblioteca.

Barcelona, 27 de juny de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Resposta del Govern
Reg. 72116 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12459/10.

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 Tarra-
gona
Tram. 314-12461/10

Resposta del Govern
Reg. 72116 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12459/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 71808 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

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 314-12462/10 i 
314-12463/10, us informo del següent:

L’any 2013 el Departament de Cultura va fer una in-
versió per valor de 50.453,72 euros en el Teatre romà 
de Tarragona, consistent en dues actuacions:

– Projecte de «Treballs de millora de l’entorn interior 
del solar que conté les restes arqueològiques del Te-
atre romà de Tarragona», que correspon al pagament 
de l’obra i honoraris dels treballs de millora estèti-
ca de l’entorn interior del solar, concretament de la 
millora dels murs que conformen el desnivell apro-
ximat de 12m d’alçada entre el solar i els carrers Ca-
putxins i Sant Magí.

– Desenvolupament de l’avantprojecte i estudi bàsic 
«Posada en valor de les restes arqueològiques del te-
atre romà de Tàrraco», la finalitat del qual és fer una 
proposta global d’arranjament de l’espai per a la pre-
sentació i adequació del monument per a les visites.

Fruit dels estudis anteriors, per a l’any 2014 s’ha pre-
vist una inversió de 66.275,64 euros per a la primera 
fase del projecte executiu, redacció del «Projecte bàsic 
i d’execució d’adequació de les restes arqueològiques 
del Teatre romà de Tàrraco», que permetrà la total co-
neixença del monument i la definició clara i precisa 
del seu estat, procés d’intervenció i obres de restaura-
ció necessàries, amb un estudi científic i analític de la 
seva realitat actual i històrica.

Un cop executades al llarg de 2015 les obres de refor-
ma esmentades, les restes seran integrades com a equi-
pament de la ciutat de Tarragona.

Barcelona, 20 de juny de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura
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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

Resposta del Govern
Reg. 71808 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12462/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la resolució de les deficiències de l’au-
lari i el gimnàs de l’Escola Cim, de Teià (Ma-
resme), posats en marxa el 2009
Tram. 314-12466/10

Resposta del Govern
Reg. 72117 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

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 314-12466/10 i 
314-12467/10, us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament ja ha resolt part de les 
deficiències de l’escola CIM de Teià.

El 19 de maig de 2014 representants del Departament 
d’Ensenyament, d’Infraestructures.cat i de l’Ajunta-
ment de Teià es van reunir per concretar les solucions 
tècniques que l’escola requereix.

Barcelona, 26 de juny de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de posar en marxa el pro-
jecte de reforma de l’Escola Cim, de Teià 
(Maresme)
Tram. 314-12467/10

Resposta del Govern
Reg. 72117 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12466/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament del deute pendent per al 
millorament d’alguns barris de diversos mu-
nicipis
Tram. 314-12504/10 a 314-12636/10

Resposta del Govern
Reg. 71989 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

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 
314-12504/10 a 314-12636/10 amb les següents consi-
deracions:

Els pagaments es realitzen d’acord amb les disposici-
ons pressupostàries anuals, aprovades al Parlament de 
Catalunya.

Un cop aprovat el pressupost, i en el marc del pluria-
nual establert pel Govern, el Departament de Territori 
i Sostenibilitat elabora els documents de pagament de 
les subvencions que corresponen als Ajuntaments per 
les justificacions de les obres realitzades, i els tramet 
al Departament d’Economia i Coneixement, per ordre 
d’antiguitat, perquè els validin i els facin efectius.

Barcelona, 26 de juny de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

N. de la R.: La resposta a la pregunta NT 314-12504/10 
respon conjuntament, també, les preguntes següents: 
314-12505/10, 314-12506/10, 314-12507/10, 314-
12508/10, 314-12509/10, 314-12510/10, 314-12511/10, 
314-12512/10, 314-12513/10, 314-12514/10, 314-
12515/10, 314-12516/10, 314-12517/10, 314-12518/10, 
314-12519/10, 314-12520/10, 314-12521/10, 314-
12522/10, 314-12523/10, 314-12524/10, 314-12525/10, 
314-12526/10, 314-12527/10, 314-12528/10, 314-
12529/10, 314-12530/10, 314-12531/10, 314-12532/10, 
314-12533/10, 314-12534/10, 314-12535/10, 314-
12536/10, 314-12537/10, 314-12538/10, 314-12539/10, 
314-12540/10, 314-12541/10, 314-12542/10, 314-
12543/10, 314-12544/10, 314-12545/10, 314-12546/10, 
314-12547/10, 314-12548/10, 314-12549/10, 314-
12550/10, 314-12551/10, 314-12552/10, 314-12553/10, 
314-12554/10, 314-12555/10, 314-12556/10, 314-
12557/10, 314-12558/10, 314-12559/10, 314-12560/10, 
314-12561/10, 314-12562/10, 314-12563/10, 314-
12564/10, 314-12565/10, 314-12566/10, 314-12567/10, 
314-12568/10, 314-12569/10, 314-12570/10, 314-
12571/10, 314-12572/10, 314-12573/10, 314-12574/10, 
314-12575/10, 314-12576/10, 314-12577/10, 314-
12578/10, 314-12579/10, 314-12580/10, 314-12581/10, 
314-12582/10, 314-12583/10, 314-12584/10, 314-
12585/10, 314-12586/10, 314-12587/10, 314-12588/10, 

http://www.infraestructures.cat/
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314-12589/10, 314-12590/10, 314-12591/10, 314-
12592/10, 314-12593/10, 314-12594/10, 314-12595/10, 
314-12596/10, 314-12597/10, 314-12598/10, 314-
12599/10, 314-12600/10, 314-12601/10, 314-12602/10, 
314-12603/10, 314-12604/10, 314-12605/10, 314-
12606/10, 314-12607/10, 314-12608/10, 314-12609/10, 
314-12610/10, 314-12611/10, 314-12612/10, 314-
12613/10, 314-12614/10, 314-12615/10, 314-12616/10, 
314-12617/10, 314-12618/10, 314-12619/10, 314-
12620/10, 314-12621/10, 314-12622/10, 314-12623/10, 
314-12624/10, 314-12625/10, 314-12626/10, 314-
12627/10, 314-12628/10, 314-12629/10, 314-12630/10, 
314-12631/10, 314-12632/10, 314-12633/10, 314-
12634/10, 314-12635/10 i 314-12636/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reactivació del programa d’ajuts per 
a la rehabilitació d’habitatges
Tram. 314-12654/10

Resposta del Govern
Reg. 71990 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

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 314-12654/10 us 
informo del següent:

A l’inici de la IX Legislatura, el Govern va constatar 
l’existència d’un enorme deute contret amb promotors 
d’habitatge, per a les promocions iniciades abans del 
2010, consignades per l’anterior executiu amb els im-
ports del Fons d’Eficàcia, que, al seu torn, van ser eli-
minats per l’anterior Govern de l’Estat.

A gener de 2011, el deute acumulat amb els promotors 
d’habitatge de protecció oficial en lloguer, compartit 
amb l’Estat, era de 281,9 milions d’euros (171 de l’Estat 
i 110,9 de la Generalitat) i a 31 de desembre de 2013, de 
117,3 milions d’euros (90,3 de l’Estat i 27 de la Gene-
ralitat). Durant el 2014 es preveu seguir amortitzant el 
deute de la Generalitat.

Aquest deute amb els promotors ha condicionat els 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a fer 
front les noves i necessàries polítiques d’habitatge. 
En aquest sentit, el Govern ha prioritzat el pagament 
d’aquest deutes, tot mantenint la seva aposta per les 
polítiques socials.

Els deutes esmentats amb els promotors d’habitatges, 
els plurianuals, les convocatòries i els deutes a la reha-
bilitació d’anteriors Governs als què s’ha hagut de fer 
front des de l’anterior legislatura han estat els motius 
pels quals la Generalitat no ha pogut convocar ajuts a 
la rehabilitació amb normalitat (el Consorci de l’Ha-

bitatge de Barcelona si que ha obert convocatòries 
d’ajuts a la rehabilitació a la ciutat de Barcelona durant 
aquest període).

Està previst que durant aquest any es posarà en marxa 
el nou Pla de l’Habitatge de l’Estat. Actualment s’està 
treballant per tancar el corresponent conveni amb el 
Ministeri de Foment i que ha de permetre obrir una 
convocatòria d’ajuts a la rehabilitació.

Barcelona, 26 de juny de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el poblat ibèric de Can Burriac, a Ca-
brera de Mar (Maresme)
Tram. 314-12662/10

Resposta del Govern
Reg. 71809 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

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 314-12662/10 us 
informo del següent:

El poblat ibèric de Burriac forma part del conjunt de 
jaciments rellevants de Catalunya, l’expedient del qual 
com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) en la ca-
tegoria de zona arqueològica es va incoar l’any 1983, 
però la declaració definitiva del qual és especialment 
complexa per l’extensió del jaciment, per la divisió en 
propietats parcel·làries i per la irregularitat del terreny.

Per portar a terme la declaració de BCIN cal redefi-
nir els límits de la zona protegida incoada, ja que no 
es corresponen ni amb trets orogràfics ni amb límits 
parcel·laris, i incloure-hi les diferents troballes arque-
ològiques. Amb aquest objectiu, s’està actualitzant la 
memòria de l’expedient, que comprendrà tota aquesta 
informació actualitzada a fi d’aplicar les mesures més 
adients a les característiques del jaciment, així com de 
vigilància i protecció.

Està previst que el Consell Assessor del Patrimoni 
Cultural Català valori enguany l’expedient del jaci-
ment ibèric de Burriac amb la consegüent tramitació 
que estableix la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del pa-
trimoni cultural català.

Pel que fa a activitats que hagin pogut ocasionar al-
gun dany en els límits del jaciment, el Departament 
de Cultura ha tingut coneixement de cinc denúncies 
realitzades entre els anys 1983 i 2014. Aquesta última 
es tracta d’una pintada a la porta de la muralla sud del 
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castell de Burriac, motiu pel qual el Departament de 
Cultura roman en contacte amb l’Ajuntament de Ca-
brera de Mar per adoptar les mesures adequades.

Cal tenir en compte, però, que en tractar-se d’una pro-
pietat privada i incoada BCIN - zona arqueològica, 
d’acord amb l’art. 25 de la Llei 9/1993, de 30 de setem-
bre, del patrimoni cultural català, la propietat és qui té 
el deure de preservar i mantenir el bé patrimonial per 
assegurar-ne la integritat del seu valor cultural. Les 
actuacions furtives denunciades i la inevitable degra-
dació de les restes exposades a la intempèrie tenen un 
abast menor en relació amb l’extensió total del poblat.

Actualment hi ha tota una sèrie de jaciments d’èpo-
ca ibèrica al territori català en un procés molt avançat 
d’excavació, amb resultat de museïtzació, que donen 
una visió prou clara del procés ibèric, mentre que al 
jaciment de Burriac encara no hi ha cap zona excava-
da amb prou identitat i en condicions de consolidació 
i museïtzació que puguin oferir una visió general de 
l’urbanisme i l’arquitectura del poblat. Amb tot, quan 
el jaciment de Burriac compleixi els requisits, el De-
partament de Cultura valorarà la possibilitat d’inclou-
re’l dins de les rutes de jaciments ibèrics visitables.

Tanmateix, totes les actuacions que es portin a terme, 
es faran de manera coordinada amb l’Ajuntament de 
Cabrera de Mar, el Consell Comarcal del Maresme i 
les entitats culturals, arqueològiques i museístiques 
implicades.

Barcelona, 20 de juny de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’incident del 3 d’abril de 2014 a l’Ofi-
cina d’Atenció al Ciutadà dels Mossos d’Es-
quadra a Castelldefels (Baix Llobregat)
Tram. 314-12663/10

Resposta del Govern
Reg. 72104 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

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 314-12663/10 i 
314-12664/10 us informo del següent:

Una fuita d’aigua en el sistema de climatització va pro-
vocar la caiguda d’unes plaques del sostre de la comis-
saria dels Mossos d’Esquadra de Castelldefels el dia 
3 d’abril de 2014. Immediatament es va avisar l’em-
presa de manteniment i el mateix dia va quedar re-
parada l’avaria i es van substituir les plaques. El dia 

següent l’empresa de manteniment va revisar tota la 
instal·lació.

S’han donat instruccions a aquesta empresa per fer 
una anàlisi en profunditat del sistema de climatització 
i elaborar, si és necessari, un projecte d’obres de refor-
ma, ampliació i millora de la instal·lació.

Barcelona, 19 de juny de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’incident del 4 d’abril de 2014 a l’Ofi-
cina d’Atenció al Ciutadà dels Mossos d’Es-
quadra a Castelldefels (Baix Llobregat)
Tram. 314-12664/10

Resposta del Govern
Reg. 72104 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12663/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra 
davant una parada del Partit Popular de Ca-
talunya a Barcelona la diada de Sant Jordi
Tram. 314-12665/10

Resposta del Govern
Reg. 72105 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

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 314-12665/10 us 
informo del següent:

A les 10: 41 hores del dia 23 d’abril de 2014 una dota-
ció policial va detectar i informar a la Sala de Coman-
dament que havia un grup de deu persones concentra-
des a la Rambla de Catalunya, núm. 2 de Barcelona, 
davant d’una parada de venda de flors del Partit Po-
pular de Catalunya. Les persones concentrades utilit-
zaven un megàfon i proferien queixes per la situació 
econòmica actual. En la seva protesta titllaven els polí-
tics, de manera genèrica, de corruptes i lladres; també 
mostraven un full on es llegia «No volem corrupció». 
Pocs minuts després aquestes persones van abandonar 
el lloc en direcció a la Plaça de Catalunya. La seva 
marxa va coincidir amb l’arribada d’una segona dota-
ció policial.
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Tenint en compte les circumstàncies del lloc i el nom-
bre de vianants, la identificació policial de les perso-
nes que protestaven davant la parada del Partit Popular 
de Catalunya podria haver generat un conflicte d’ordre 
públic i posat en risc tant les persones que transitaven 
com les que atenien la parada.

Els agents van mantenir-se en tot moment alerta i a 
la distància adequada per controlar la protesta, evitar 
una reacció violenta i donar una ràpida resposta en cas 
d’haver estat necessària una intervenció.

Barcelona, 19 de juny de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la concessió del doctorat honoris cau-
sa per la Universitat de Barcelona al presi-
dent de l’Equador
Tram. 314-12667/10

Resposta del Govern
Reg. 72109 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

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 314-12667/10, so-
bre la concessió del doctorat honoris causa per la Uni-
versitat de Barcelona al president de l’Equador, us tra-
meto, en document annex, la informació facilitada per 
la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea.

Barcelona, 27 de juny de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

El Govern de Catalunya posa en valor que la Universi-
tat de Barcelona hagi concedit el doctorat honoris cau-
sa al president de l’Equador, Sr. Rafael Correa.

El Govern va rebre una invitació adreçada al president 
de la Generalitat del Rector de la Universitat de Bar-
celona. El secretari d’Afers Exteriors i de la Unió Eu-
ropea va assistir, conjuntament amb el secretari d’Uni-
versitats i Recerca, a l’acte de concessió del doctorat 
honoris causa al president de l’Equador, Rafael Cor-
rea, el dia 23 d’abril, diada de Sant Jordi, a la Univer-
sitat de Barcelona per delegació expressa del president 
de la Generalitat de Catalunya, qui havia contret amb 
anterioritat altres compromisos, tenint en compte la 
data tan assenyalada.

Les relacions del Govern de Catalunya amb el govern 
de l’Equador i els seus representants diplomàtics a Ca-
talunya i Madrid són fluïdes i permanents. Tant el Go-
vern de Catalunya com el Govern de l’Equador tenen 
el ferm compromís de continuar treballant per enfortir 
aquestes relacions, especialment tenint en compte la 
nombrosa comunitat equatoriana que resideix a Cata-
lunya.

El dia 23 d’abril el president d’Equador va visitar el 
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) amb 
l’objectiu d’intensificar l’intercanvi d’experiències en 
l’àmbit de la recerca. Mitjançant la col·laboració en 
aquest àmbit clau, Catalunya afavoreix la seva projec-
ció i reconeixement internacionals.

Roger Albinyana i Saigí
Secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el control de les aplicacions mòbils 
que posen en contacte particulars per a fer 
desplaçaments en vehicle privat
Tram. 314-12669/10

Resposta del Govern
Reg. 71991 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

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 314-12669/10 us 
informo del següent:

No existeix una regulació específica sobre les apli-
cacions mòbils que posen en contacte els particulars 
que volen traslladar-se amb d’altres disposats a traslla-
dar-los en els seus vehicles. Aquesta activitats es pot 
enquadrar genèricament en activitats d’intermediació 
en la contractació de determinats serveis. Per tant, no 
existeixen tarifes aprovades oficialment i es desconeix 
quines comissions es cobren per dur a terme aquestes 
activitats.

El Govern, mitjançant el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, està elaborant un projecte de normativa 
reguladora de les activitats de mediació i contractació 
en serveis de taxi i vehicles de menys de 9 places que 
garanteixin, tant a les persones usuàries com als qui 
presten o realitzen el transport, les condicions adequa-
des de servei i els seus drets com a clients i professi-
onals.

Pel que fa a les activitats de control, aquest Departa-
ment, d’acord amb la normativa de transports, inspec-
ciona i sanciona aquestes activitats que es realitzen 
sense la corresponents autorització administrativa, ja 
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que el transport públic de viatgers amb vehicles de 
menys de 9 places requereix llicència de taxi o autorit-
zació per a vehicles de lloguer amb conductor.

Barcelona, 26 de juny de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les celebracions del Cos de Mossos 
d’Esquadra
Tram. 314-12719/10

Resposta del Govern
Reg. 72106 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

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 314-12719/10 us 
informo del següent:

L’atorgament de felicitacions i condecoracions als 
membres de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra (PG-ME) és un reconeixement a les funcions 
que desenvolupen i es lliuren en actes formals que es 
celebren en el marc del Dia de les Esquadres. L’orga-
nització d’aquests actes és molt complexa. Amb mol-
tes setmanes d’antelació s’inicia la preparació i es co-
munica a les persones interessades l’atorgament de la 
distinció. En el cas que una de les persones felicitades 
o condecorades no pogués recollir la distinció en la 
data prevista, s’actua d’acord amb el que preveuen els 
usos de protocol i d’organització d’esdeveniments.

Quant al premi «Mosso de l’Any», és un reconeixe-
ment de la PG-ME cap a la societat civil, que s’atorga 
a una personalitat, un grup o una entitat destacada per 
la seva excel·lent relació i especial estima als Mossos 
d’Esquadra. Pretén ser un guardó a aquelles persones 
que hagin destacat per la seva contribució social, me-
diàtica o cultural o per la seva trajectòria, fet destacat 
o el seu suport a favor de la PG-ME. Per a la prime-
ra edició d’enguany, els candidats a rebre aquest pre-
mi van ser l’escriptor de novel·la negra Andreu Martin, 
l’historiador i escriptor Joan B. Culla i la periodista i 
escriptora Pilar Rahola.

Pel que fa a la bandera, és competència del Govern esta-
blir els símbols que representen el cos de Mossos d’Es-
quadra i per poder fer-ho s’ha dut a terme un estudi his-
tòric i s’ha comptat amb l’assessorament especialitzat en 
matèria vexil·lològica. La bandera incorpora tots els ele-
ments propis que han de representar una institució com 
el cos de Mossos d’Esquadra: en primer lloc, hi és pre-
sent la bandera de Catalunya, un signe de catalanitat, 

símbol a través del qual es fa palès que el cos de Mos-
sos d’Esquadra neix i serveix els ciutadans de Catalu-
nya. En segon lloc, l’escut del general, escut històric de 
la Generalitat, connecta la dimensió institucional de la 
PG-ME amb la tradició històrica amb què aquest senyal 
identifica aquells que tenien dret a fer ús de les armes 
per protegir els més vulnerables. El fet que el senyal si-
gui una creu de Sant Jordi és per motiu històric i no per 
expressar una creença religiosa. Per últim, es va optar 
per donar continuïtat a la tradició del cos de Mossos 
d’Esquadra i incorporar el seu nom en la bandera com 
si es tractés d’una bandera regimental. Aquest fet hi és 
present en les diferents banderes que el cos de Mossos 
d’Esquadra va tenir en el decurs del segle xx i singu-
larment en la que va ser atorgada al cos durant la se-
va transició. La tipografia que hi apareix és l’Akzidenz 
Grotesk Bold que estableix el manual d’identitat corpo-
rativa de la Generalitat de Catalunya per la PG-ME.

La Direcció General de la Policia no realitza cap valo-
ració sobre els actes que coincideixen amb la celebra-
ció del Dia de les Esquadres. L’assistència als actes del 
Dia de les Esquadres és lliure i voluntària per a tothom 
que desitgi participar.

En relació amb la celebració d’un sopar de gala el 26 
d’abril de 2014, la finalitat va ser facilitar la relació en-
tre tots els membres del Cos i de la Direcció General 
de la Policia que treballen en qualsevol de les regions 
policials, enfortir vincles i fomentar el sentiment de 
pertinença al Cos. L’esdeveniment va motivar gran in-
terès i va tenir una nombrosa assistència.

Finalment, durant la celebració del Dia de les Esqua-
dres s’organitzen activitats diverses que consisteixen 
en actes esportius, lúdics i culturals i en jornades de 
portes obertes en diferents dependències policials, to-
tes elles de caràcter voluntari i festiu.

Barcelona, 19 de juny de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis amb la Plataforma per la 
Llengua - Col·lectiu L’Esbarzer
Tram. 314-12763/10

Resposta del Govern
Reg. 71810 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

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 314-12763/10 us 
informo del següent:
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El Govern de la Generalitat té actualment un conveni 
vigent, subscrit el 2013. Els objectius i finalitats d’a-
quest conveni són el desenvolupament d’activitats re-
lacionades amb l’extensió de l’ús social de la llengua 
catalana en diversos àmbits socials, culturals i socio-
econòmics que tinguin la llengua catalana com a eix 
vertebrador i com a element de cohesió social.

Amb anterioritat, el Govern havia subscrit amb l’enti-
tat esmentada i per a finalitats i motivacions anàlogues 
un conveni el 2009 i un altre el 2012.

Barcelona, 23 de juny de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’exposició «Idees, projectes i perso-
nes que mouen Catalunya»
Tram. 314-12791/10

Resposta del Govern
Reg. 72019 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

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 314-12791/10, us 
informo del següent:

Els objectius de l’exposició Idees, projectes i persones 
que mouen Catalunya són:

– Presentar un retrat dels motors econòmics i socials 
de Catalunya: Qui som? Què és mou? I què aportem 
al món?

– Mostrar iniciatives emprenedores que han tingut o 
estant tenint un pes important a país i fer un reconei-
xement a l’emprenedoria, la innovació i el lideratge 
com a valors fonamentals del que ha estat i ha de ser 
Catalunya.

– Transmetre una visió positiva i optimista de l’em-
prenedoria.

Per l’exposició, es varen rebre les 2 ofertes següents:

– Alegria Activity, SL: 385.000,00 € sense IVA

– Exit de Disseny, SL: 351.807,65 € sense IVA

Els criteris per a escollir l’oferta guanyadora han estat 
els establerts en l’anunci de licitació del contracte i el 
Plec de Clàusules Administratives Particulars, que es 
poden consultar en la Plataforma de serveis de contrac-
tació pública de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya (https://contractaciopublica.gencat.cat).

L’exposició, s’emmarca dins el Departament d’Empre-
sa i Ocupació, tal i com es desprèn de la formulació de 
l’objectiu 5 de l’Eix 1 del Pla de Govern 2013-2016 de 
la Generalitat de Catalunya, on una de les prioritats 
estratègiques és donar suport a l’emprenedor i als pe-
tits i mitjans empresaris. L’aportació d’evidències que 
palesen aquest foment de l’esperit emprenedor és el fil 
conductor de l’exposició. Els seus objectius, a més, es-
tan alineats amb els objectius del Programa Catalunya 
Emprèn (que s’executa des de la Secretaria d’Empre-
sa i Competitivitat del Departament d’Empresa i Ocu-
pació). És una iniciativa que aglutina totes les políti-
ques i programes del Govern en emprenedoria i que 
vol posar de manifest aquest compromís del Govern 
amb els emprenedors des del convenciment que són 
una peça clau per la reactivació econòmica i pel crei-
xement econòmic.

Concretament el programa té tres grans reptes: fomen-
tar l’esperit emprenedor, la creació de noves empreses, 
i la consolidació i creixement empresarial. Aquesta 
iniciativa està emmarcada en les activitats de foment 
de l’emprenedoria a nivell social i foment de l’esperit 
emprenedor en l’etapa educativa. Poder donar a conèi-
xer iniciatives, persones que representen uns determi-
nats valors i maneres de fer, persones que poden mos-
trar casos d’èxit i segones oportunitats són exemples 
inspiradors per nous emprenedors però també una 
oportunitat per posar en valor a la societat de la poten-
cia que té l’emprenedoria a Catalunya i del compromís 
humà, el risc i el coratge que hi ha darrera de moltes 
persones anònimes que estan tirant endavant iniciati-
ves i contribueixen a generar noves activitats empresa-
rials, ocupació i creixement econòmic.

Pel que fa a les despeses addicionals que suposarà l’ex-
posició són les de la contractació de les tasques de co-
missariat en l’exposició per un import de 14.710,74 € 
sense IVA.

El criteri per escollir els membres de la mesa de con-
tractació s’ha fet d’acord amb l’establert en la norma-
tiva de contractes del sector públic i n’han format part 
persones de l’àmbit transversal del Departament (Di-
recció de Serveis, Assessoria Jurídica i Intervenció 
Delegada), persones de l’àmbit funcional del Departa-
ment responsable del contracte (Programa Catalunya 
Emprèn) i persones responsables de la coordinació de 
les activitats commemoratives del Tricentenari.

La incorporació del Comissari del Tricentenari com a 
persona responsable de la coordinació de les activitats 
commemoratives del Tricentenari en el conjunt del 
Govern es deu a la col·laboració entre el Programa Ca-
talunya Emprèn i la Commemoració del Tricentenari 
per aquesta exposició.

Barcelona, 25 de juny de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

https://contractaciopublica.gencat.cat
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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 els criteris per a decidir els contertuli-
ans de TV3 i Catalunya Ràdio
Tram. 322-00196/10

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 27.06.2014, DSPC-C 443.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comis-
sió sobre l’evolució de les negociacions del 
conveni amb la part social
Tram. 322-00197/10

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 27.06.2014, DSPC-C 443.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les alternatives que preveu la Corpo-
ració amb relació als canvis en la deducció 
de l’IVA en cas que es facin efectius
Tram. 322-00198/10

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 27.06.2014, DSPC-C 443.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la baixa representació de dones als 
mitjans de comunicació
Tram. 322-00199/10

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 27.06.2014, DSPC-C 443.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la valoració del primer any de funci-
onament del procediment d’acomiadament 
col·lectiu
Tram. 322-00200/10

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 27.06.2014, DSPC-C 443.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el risc de perdre un múltiplex
Tram. 322-00201/10

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 27.06.2014, DSPC-C 443.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el compliment de les mocions del Par-
lament
Tram. 322-00202/10

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 27.06.2014, DSPC-C 443.
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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 la negociació laboral amb els repre-
sentants dels treballadors
Tram. 322-00203/10

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 27.06.2014, DSPC-C 443.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el procediment obert pel canvi de cri-
teri pel que fa a la deducció de l’impost so-
bre el valor afegit
Tram. 322-00204/10

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 27.06.2014, DSPC-C 443.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la gestió dels mitjans audiovisuals
Tram. 322-00205/10

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 27.06.2014, DSPC-C 443.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les retribucions de determinats càr-
recs de la Corporació
Tram. 322-00206/10

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 27.06.2014, DSPC-C 443.

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
la continuïtat del Servei Català de Doblatge
Tram. 323-00079/10

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 27.06.2014, DSPC-C 443.

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
la programació d’estiu
Tram. 323-00080/10

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 27.06.2014, DSPC-C 443.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre la 
programació d’estiu
Tram. 323-00081/10

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 27.06.2014, DSPC-C 443.

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
l’evolució dels principals programes infor-
matius i d’entreteniment de TV3 en els perío-
des 2012-2013 i 2013-2014
Tram. 323-00082/10

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 27.06.2014, DSPC-C 443.
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Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre l’evo-
lució dels principals programes informatius 
i d’entreteniment de Catalunya Ràdio en els 
períodes 2012-2013 i 2013-2014
Tram. 323-00083/10

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 27.06.2014, DSPC-C 443.

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
l’impacte en els resultats d’audiència de la 
nova distribució d’audímetres
Tram. 323-00084/10

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 27.06.2014, DSPC-C 443.

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre el 
conveni amb la Universitat Jaume I per a 
emetre programes de Catalunya Ràdio a tra-
vés de l’emissora Vox UJI Ràdio
Tram. 323-00085/10

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 27.06.2014, DSPC-C 443.

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
el tractament informatiu de les províncies de 
Lleida i Tarragona
Tram. 323-00086/10

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 27.06.2014, DSPC-C 443.

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
el tractament de la immigració a TV3
Tram. 323-00087/10

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, tinguda el 27.06.2014, DSPC-C 443.
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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 per escrit 
sobre el servei de manteniment i conserva-
ció de la xarxa viària
Tram. 311-01540/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 71512 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 26.06.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da 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 oral-
ment davant la Comissió.

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

– Pel Departament de Territori i Sostenibilitat (TES), 
el servei de manteniment i conservació de la ret viària 
de Catalunya és un servei essencial?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a rebutjar la proposta 
del Departament de Territori i Sostenibilitat 
de declarar serveis essencials els parcs de 
carreteres
Tram. 311-01541/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 71513 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 26.06.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da 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 oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quins són els motius pels quals el Govern rebutja la 
proposta feta reiteradament pel departament TES, per 
a declarar serveis essencials els parcs de carreteres?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de satisfacció del servei de 
manteniment de carreteres
Tram. 311-01542/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 71514 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 26.06.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da 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 oral-
ment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– En quin grau de satisfacció considera el Govern que 
s’ha prestat el servei de manteniment de carreteres 
ofert fins ara pel personal propi?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’externalització del servei de mante-
niment de carreteres
Tram. 311-01543/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 71515 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 26.06.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da 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 oral-
ment davant la Comissió.

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

– Planteja el Govern l’externalització del servei de 
manteniment de carreteres?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de l’externalització del ser-
vei de manteniment de carreteres
Tram. 311-01544/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 71516 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 26.06.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da 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 oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quins són els motius per a l’externalització del ser-
vei de manteniment de carreteres?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius tècnics de l’externalització 
del servei de manteniment de carreteres
Tram. 311-01545/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 71517 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 26.06.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da 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 oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Existeixen motius tècnics que recolzin la decisió 
d’externalització del servei de manteniment de carre-
teres? Són només econòmics?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a privatitzar els parcs 
de carreteres
Tram. 311-01546/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 71518 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 26.06.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da 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 oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quins són els criteris per a plantejar en aquest mo-
ment la privatització dels parcs de carreteres comen-
çant pel parc més rentable?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del servei de manteniment de 
carreteres
Tram. 311-01547/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 71519 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 26.06.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da 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 oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quin és el cost del servei de manteniment de carrete-
res amb personal propi? Quant costarà el servei prestat 
per empresa privada?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estalvi econòmic previst amb la pri-
vatització del servei de manteniment de car-
reteres
Tram. 311-01548/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 71520 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 26.06.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da 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 oral-
ment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Quins són els estalvis previstos en matèria econòmi-
ca en el cas de produir-se la privatització del servei de 
manteniment de carreteres?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de treballadors afectats si 
s’externalitza el servei de manteniment de 
carreteres
Tram. 311-01549/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 71521 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 26.06.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da 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 oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quants treballadors quedarien afectats per l’externa-
lització del servei de manteniment de carreteres?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la destinació dels treballadors afec-
tats si s’externalitza el servei de manteni-
ment de carreteres
Tram. 311-01550/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 71522 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 26.06.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da 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 oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quin serà el destí dels treballadors actuals dels parcs 
afectats, en les diferents categories de fixes i discon-
tinus, en cas d’externalització del serveis de manteni-
ment de carreteres?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el procediment per a adjudicar el ser-
vei de manteniment de carreteres
Tram. 311-01551/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 71523 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 26.06.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da 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 oral-
ment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin procediment utilitzarà el Govern per adjudicar 
el servei de manteniment de carreteres?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament de les despeses de la ma-
quinària si s’externalitza el servei de mante-
niment de carreteres
Tram. 311-01552/10

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 71524 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 26.06.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da 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 oral-
ment davant la Comissió.

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

– Qui posarà la maquinaria en el cas d’externalització 
del servei de manteniment de carreteres? Qui assumi-
rà les despeses de reparacions, combustibles i assegu-
rances?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2014

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el patrimoni immoble de la Generalitat 
a Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-13574/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71936 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, diputada del Grup Par-
lamentari 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és l’inventari de patrimoni immobiliari de la 
Generalitat de Catalunya a la ciutat de Sabadell?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ús dels béns immobles de la Genera-
litat a Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-13575/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71937 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, diputada del Grup Par-
lamentari 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és l’ús que té previst donar la Generalitat de 
Catalunya a cada un dels immobles patrimonials pro-
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pietat de la Generalitat de Catalunya a la ciutat de Sa-
badell?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions previstes per la Generali-
tat a la casa Valls Baqué, a Sabadell (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-13576/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché,  

del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71938 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, diputada del Grup Par-
lamentari 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines accions té previstes dur a terme la Generali-
tat de Catalunya a l’immoble patrimonial del carrer de 
Sant Antoni, núm. 31, corresponent al pintor sabade-
llenc Valls Baqué?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ús previst per la Generalitat per a la 
casa Valls Baqué, a Sabadell (Vallès Occi-
dental)
Tram. 314-13577/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71939 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, diputada del Grup Par-
lamentari 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin ús té previst donar la Generalitat de Catalu-
nya a l’immoble patrimonial casa Valls Baqué, situat 
al carrer de Sant Antoni, núm. 31 de Sabadell, propie-
tat de la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions previstes per la Genera-
litat a l’antiga casa maternitat del carrer Illa 
de Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-13578/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché,  

del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71940 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, diputada del Grup Par-
lamentari 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines accions té previstes dur a terme la Genera-
litat de Catalunya a l’immoble patrimonial del carrer 
Illa, antiga casa maternitat, per tal que no es continuï 
degradant?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ús previst per la Generalitat per a 
l’antiga casa maternitat del carrer Illa de Sa-
badell (Vallès Occidental)
Tram. 314-13579/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché,  

del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71941 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, diputada del Grup Par-
lamentari 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin ús té previst donar la Generalitat de Catalunya 
a l’immoble patrimonial de l’antiga casa maternitat, si-
tuat al carrer Illa, de Sabadell, propietat de la Genera-
litat de Catalunya?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014 

Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’activitat en cirurgia car-
díaca a l’Hospital Doctor Josep Trueta, de 
Girona, en col·laboració amb l’Hospital de la 
Vall d’Hebron, de Barcelona
Tram. 314-13580/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71942 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, di-
putada 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 ha estat l’evolució de l’activitat de cirurgia 
cardíaca a l’Hospital Josep Trueta de Girona en col-

laboració amb l’Hospital de Vall d’Hebron, des del seu 
inici, any a any?

Palau del Parlament, 23 de juny de 2014 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els indicadors de qualitat de la cirur-
gia cardíaca a l’Hospital Doctor Josep True-
ta, de Girona
Tram. 314-13581/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71943 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, di-
putada 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 són els indicadors de qualitat de la Cirurgia 
Cardíaca a l’Hospital Josep Trueta de Girona any a 
any, comparat amb la resta de Catalunya?

Palau del Parlament, 23 de juny de 2014 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de continuïtat de la cirurgia 
cardíaca a l’Hospital Doctor Josep Trueta, de 
Girona
Tram. 314-13582/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71944 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, di-
putada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
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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 previsió de continuïtat de la Cirurgia Car-
díaca a l’Hospital Josep Trueta?

Palau del Parlament, 23 de juny de 2014 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la planificació territorial del Departa-
ment de Salut i del Servei Català de la Sa-
lut per a la cirurgia cardíaca per al període 
2014-2016
Tram. 314-13583/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71945 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, di-
putada 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 planificació territorial del Departament 
de Salut i el CatSalut per la cirurgia cardíaca a Catalu-
nya per la període 2014-2016?

Palau del Parlament, 23 de juny de 2014 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’activitat de la cirurgia cardíaca als 
centres de salut públics en el període 2003-
2014 i les previsions per al període 2014-2016
Tram. 314-13584/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71946 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, di-
putada 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 ha estat l’activitat de cirurgia cardíaca de cada 
centre de finançament públic en el període 2003-2014 
i quines són les previsions per al període 2014-2016?

Palau del Parlament, 23 de juny de 2014 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la planificació del Departament de Sa-
lut i del Servei Català de la Salut amb relació 
a l’activitat terciària, els mapes territorials i 
els centres per al període 2014-2016
Tram. 314-13585/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71947 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, di-
putada 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 planificació del Departament de Salut 
i el CatSalut pel que fa a cada activitat terciària, els 
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mapes territorials i als centres per al període 2014-
2016?

Palau del Parlament, 23 de juny de 2014 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els protocols preventius amb relació a 
la sospita d’un cas de virus d’Ebola a l’Hos-
pital Universitari i Politècnic La Fe, de Va-
lència
Tram. 314-13586/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71948 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, di-
putada 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: 

– Quines són les noves mesures preventives, formati-
ves, etc. preses pel Departament de Salut en relació al 
possible extensió a Espanya de casos importats d’Ébo-
la després de la sospita d’un cas ingressat a l’Hospital 
de la Fe de València?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del Pla integral per a la pro-
moció de la salut mitjançant l’activitat física 
i l’alimentació saludable des de l’inici fins al 
2014 i la previsió per al període 2015-2016
Tram. 314-13587/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71949 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, di-
putada 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 ha estat l’evolució del Pla integral per a la pro-
moció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimen-
tació saludable (PAAS) des del seu inici fins el 2014, 
indicant any a any pressupost, accions, avaluació i 
propostes per al període 2015-2016?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del Pla d’activitat física, es-
port i salut des de l’inici fins al 2014 i la pre-
visió per al període 2015-2016
Tram. 314-13588/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71950 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, di-
putada 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 ha estat l’evolució del Pla d’Activitat Física 
Esport i Salut (PAFES), des de la seva creació fins el 
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2014, any a any, indicant pressupost, accions, avalua-
ció i propostes per al període 2015-2016?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió per a l’entrada en funciona-
ment dels vols comercials a l’aeroport de la 
Seu d’Urgell (Alt Urgell)
Tram. 314-13589/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71951 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

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: 

– Quins són els terminis que preveu el Govern per a 
l’entrada en funcionament per a vols comercials de 
l’Aeroport de la Seu?

Palau del Parlament, 18 de juny 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 denúncia del Síndic de Greuges amb 
relació a la gestió de les llistes d’espera a 
l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Se-
grià)
Tram. 314-13590/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71952 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Òscar Ordeig i Molist, di-
putat 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 aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina valoració fa el Govern de la denúncia del Sín-
dic de Greuges sobre la gestió de les llistes d’espera a 
l’Hospital Arnau de Vilanova?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2014 

Núria Segú Ferré Òscar Ordeig i Molist
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la seva actuació amb relació a la lluita 
contra el foc bacterià
Tram. 314-13591/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 71953 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, 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 és el capteniment del Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
envers la lluita contra l’anomenat «foc bacterià», ate-
nent a que enguany disminuiran l’import de les in-
demnitzacions a les zones afectades?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2014 

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reducció dels ajuts i les indemnitza-
cions al sector de la fruita seca
Tram. 314-13592/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 71954 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, 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 són els criteris per a la dràstica reducció dels 
ajuts directes, agroambientals i indemnitzacions com-
pensatòries en zones desfavorides al sector de la fruita 
seca?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2014 

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la contractació d’un nou assessor per 
a la gerència única de l’Institut Català de la 
Salut i de l’empresa pública Gestió i Presta-
ció de Serveis de Salut
Tram. 314-13593/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 71957 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, 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: 

– Quan es va aprovar la gerència única entre l’ICS i el 
GIPSS entre els motius argumentats hi havia el d’apri-

mar l’estructura directiva, la cúpula de càrrecs de ges-
tió, com justifica el Govern la contractació d’un nou 
assessor del nou gerent Dr. Pere Montserrat?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el conflicte laboral dels treballa-
dors de les centrals nuclears d’Ascó (Ribera 
d’Ebre) i Vandellòs (Baix Camp)
Tram. 314-13594/10

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 71969 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, 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: 

Els sindicats CC.OO., UGT i Aploc a mitjans del mes 
de maig van convocar vaga de 20 dies alterns per a 
les centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs davant l’ac-
titud intransigent que manté la Direcció del grup 
ENEL-ENDESA, que gestiona l’Associació Nucle-
ar Ascó-Vandellòs (ANAV), que es va reafirmar en el 
seu posicionament a la reunió de mediació de vaga. 
La representació sindical dels treballadors d’ANAV ha 
mantingut la vaga convocada per exigir a l’empresa el 
desbloqueig de la negociació del IV conveni col·lectiu i 
la retirada de la proposta presentada en l’última reunió 
del 19 de febrer, que suposa retallades salarials i de 
drets a la plantilla. Fins ara, la vaga ha tingut un segui-
ment del 95% segons el sindicat CCOO i UGT.

El conflicte se situa en la negativa de l’empresa a ar-
ribar a un acord en dos elements que són fonamentals 
per als treballadors i treballadores per treballar a les 
centrals nuclears d’una forma segura, fiable i respec-
tuosa amb el medi ambient. La primera d’aquestes és 
garantir l’estabilitat de l’ocupació lligat a la vida útil 
de la central, i la segona donar compliment a l’acord 
de renovació de plantilla, acordat amb els sindicats en 
l’any 2010 i presentat al Consell de Seguretat Nuclear 
després dels incidents ocorreguts en 2008.
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ANAV rebutja les principals propostes de la part soci-
al i planteja retallar les condicions laborals de la plan-
tilla i implantar una política de contractació a baix 
cost. La contractació de personal a baix cost i sense 
experiència posa en risc el bon funcionament de les 
plantes. Els sindicats consideren que tots aquests ele-
ments posen en risc l’explotació.

No poden justificar-se les retallades pels impostos cre-
ats pel govern de l’estat; les centrals nuclears gaudei-
xen de molts privilegis: beneficis caiguts del cel (win-
dfall profits) estimats en 24.000 M. des de 1995, cosa 
que representa el 90% del dèficit tarifari acumulat; 
responsabilitat civil limitada en cas d’accident, gestió 
de residus pagada per tots fins al 2005...

Els sindicats consideren que l’actitud de la patronal 
respon a la voluntat d’aconseguir que finalitzi l’ultra 
activitat del conveni i aquest decaigui, el que fa peri-
llar l’ocupació de qualitat de les centrals i la seva ges-
tió segura i fiable.

Des de la fusió de les dues empreses que gestionaven 
les plantes nuclears catalanes, la substitució constant 
de la plantilla laboral fixa i formada per personal poc 
format amb contractes parcials ha estat una constant 
de la seva política empresarial, el que ha portat a in-
cidències com la de la corrosió dels tubs de refrigera-
ció de Vandellòs II o la pluja de partícules radioactives 
d’Ascó, tot això sumat que aquestes centrals nuclears 
acumulen 217 incidències en els últims 7 anys, el que 
les posa al primer lloc del rànquing de les centrals de 
l’estat espanyol en quant a nombre d’incidències.

1. Coincideix el Govern en l’opinió que les pràctiques 
empresarials dirigides a la reducció de costos, especi-
alment de plantilles, tenen conseqüències directes en 
l’organització del treball i per tant en la seguretat de 
les centrals nuclears catalanes?

2. És conscient el Govern de la situació de desprotec-
ció en quant a seguretat a la feina es refereix, que es 
troben els treballadors de les centrals d’Ascó i Vande-
llòs?

3. És conscient el Govern de les conseqüències que pot 
tenir la contractació de personal poc format sobre la 
seguretat de la població i del medi ambient?

4. Té previst el Govern intervenir davant el govern es-
panyol per tal que actuï per a desbloquejar la negocia-
ció del conveni col·lectiu i assegurar les condicions de 
seguretat a les plantes i l’explotació segura i respectu-
osa amb el medi ambient?

5. En cas afirmatiu, quin tipus d’accions ha portat o 
portarà a terme?

6. Quina valoració fa el Govern de l’índex d’incidèn-
cies registrades en les centrals nuclears d’Ascó i Van-
dellòs en els últims 7 anys, situant-se al primer lloc 
del rànquing de centrals de l’estat espanyol en quant al 
nombre d’incidències?

7. Ha mantingut el govern reunions amb els represen-
tants del Consejo de Seguridad Nuclear, per aquesta 
qüestió que afecta la seguretat de les centrals de Ca-
talunya?

8. Quin és el capteniment del Govern davant el nou 
grup de protestes convocades pels sindicats per als 
mesos de novembre i desembre?

9. Quin és el capteniment del Govern davant de les de-
claracions dels alcaldes d’Ascó i Vandellòs què van re-
conèixer durant la seva compareixença mancances de 
seguretat a les centrals nuclears catalanes?

10. Comparteix el Govern l’opinió dels alcaldes d’As-
có i Vandellòs de que l’impost que es recaptarà ha de 
servir per què les empreses que gestionin les plantes 
catalanes i que s’emporten els beneficis millorin la se-
va seguretat o pel contrari opina que són les mateixes 
empreses explotadores les que han d’assumir els cos-
tos de la seguretat?

11. Negociarà el Govern de Catalunya amb el Govern 
de l’Estat un calendari de tancament progressiu de les 
Centrals Nuclears que operen a Catalunya?

12. Té previst el Govern plans de diversificació econò-
mica per a les zones nuclears de Catalunya i especial-
ment per a la Ribera d’Ebre?

13. Quin és el capteniment del govern sobre l’ús –en 
molts casos propagandístic– i les inversions que rea-
litzen els municipis nuclears amb els fons econòmics 
que reben de les Centrals Nuclears?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014 

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les instal·lacions de la central tèrmica 
de Cercs (Berguedà)
Tram. 314-13595/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71970 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat, Cristòfol Gimeno Iglesias, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen 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 aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa a la ne-
cessitat de donar un nou ús a les instal·lacions ocupa-
des per la Central Tèrmica de Cercs (Berguedà)?

– S’han mantingut converses o negociacions amb 
l’empresa propietària per saber-ne les intencions?

– Mantenen alguna activitat, a nivell elèctric, les instal-
lacions a l’entorn de la central tèrmica?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014 

Alícia Romero Llano, Xavier Sabaté i Ibarz i Cristòfol 
Gimeno Iglesias, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost d’elaboració del Programa 
operatiu del Fons social europeu de Catalu-
nya 2014-2020
Tram. 314-13596/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71973 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, 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.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quin és el cost de l’elaboració el Programa Opera-
tiu del Fons Social Europeu (FSE) de Catalunya 2014-
2020 per part de la consultora Red2Red Consultores?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la justificació de les xifres assignades 
a cada municipi del programa de treball i for-
mació adreçat a persones en situació d’atur 
beneficiàries de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-13597/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71974 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Montserrat Capdevi-
la Tatché, 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.

En base als criteris establerts a l’ordre EMO/174/2014, 
de 5 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions per a la realització 
del programa Treball i Formació adreçat a persones en 
situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inser-
ció, la convocatòria per a l’any 2014 destinada a entitats 
locals i a entitats sense ànim de lucre,

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina és la justificació per cada municipi de com 
s’ha assolit la xifra final assignada del programa Tre-
ball i Formació adreçat a persones en situació d’atur 
beneficiàries de la renda mínima d’inserció?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014 

Alícia Romero Llano Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels parcs científics i tecno-
lògics
Tram. 314-13598/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71975 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Marina Geli i Fàbre-
ga, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-



8 de juliol de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 354

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 38

ment 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 ha sigut l’evolució de cadascun dels Parcs Ci-
entífics i Tecnològics a Catalunya detallant des de la 
seva creació any a any, fins el 2014 (juny) especificant 
ingressos, despeses, endeutament i la seva procedèn-
cia o creditors, personal que hi treballa i nombre em-
preses?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014 

Alícia Romero Llano Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la negociació per a resoldre l’endeuta-
ment dels parcs científics del 2011 ençà
Tram. 314-13599/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71976 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Marina Geli i Fàbre-
ga, 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.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina ha sigut la negociació del Departament d’Eco-
nomia i Coneixement els anys 2011, 2012, 2013, i 2014 
amb les Universitats i el Govern de l’Estat per resoldre 
l’endeutament de cada un dels Parcs Científics de Ca-
talunya i quins són els plans de viabilitat?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014 

Alícia Romero Llano Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’endeutament dels parcs científics
Tram. 314-13600/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71977 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Marina Geli i Fàbre-
ga, 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.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina valoració i proposta fa el Departament d’Eco-
nomia i Coneixement en relació a aquells Parcs Cientí-
fics que arrosseguen deute?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014 

Alícia Romero Llano Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’endeutament del Parc Científic de Gi-
rona
Tram. 314-13601/10

Formulació
Alícia Romero Llano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71978 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada, Marina Geli i Fàbre-
ga, 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.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Quina valoració i proposta fa el Departament d’Eco-
nomia i Coneixement en relació al Parc Científic de 
Girona, que arrossega un deute de 40 milions Euros?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014 

Alícia Romero Llano Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a l’adquisició del Fons 
Francesc Cabana d’història de l’empresa ca-
talana
Tram. 314-13602/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71979 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

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 són els criteris que ha fet servir el Govern per 
l’adquisició del Fons Francesc Cabana d’història de 
l’empresa catalana?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el cost de l’adquisició del Fons Francesc 
Cabana d’història de l’empresa catalana
Tram. 314-13603/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71980 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

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 és el cost de l’adquisició per part del Govern 
del fons Francesc Cabana d’història de l’empresa cata-
lana? De quina manera s’ha fixat aquest import?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la composició i el volum del Fons Fran-
cesc Cabana d’història de l’empresa catalana
Tram. 314-13604/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71981 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

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: 

– Quina és la composició i volum del Fons Francesc 
Cabana d’història de l’empresa catalana?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el servei documental i la destinació del 
Fons Francesc Cabana d’història de l’empre-
sa catalana
Tram. 314-13605/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71982 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

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 servei documental creu el Govern que pot do-
nar el Fons Francesc Cabana d’història de l’empresa 
catalana? Quina serà la seva destinació?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inversions fetes al monestir de la 
Portella (Berguedà)
Tram. 314-13606/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71983 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, Cristòfol Gimeno Igle-
sias, 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.

El Monestir de La Portella consta d’una església, amb 
el Monestir adossat, amb un magnífic claustre romà-
nic, objecte de diverses campanyes de restauració per 
part de la Generalitat de Catalunya.

Amb tot, queden encara nombroses obres per realitzar 
fins completar el projecte de restauració aprovat per la 
Direcció General de Patrimoni, per això, 

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin ha estat el volum total d’inversions realitzades 
per la Generalitat en el Monestir de La Portella (Ber-
guedà), fins a data d’avui?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014 

Xavier Sabaté i Ibarz Cristòfol Gimeno Iglesias
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions d’inversió al monestir 
de la Portella (Berguedà)
Tram. 314-13607/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71984 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, Cristòfol Gimeno Igle-
sias, 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.

El Monestir de La Portella consta d’una església, amb 
el Monestir adossat, amb un magnífic claustre romà-
nic, objecte de diverses campanyes de restauració per 
part de la Generalitat de Catalunya.

Amb tot, queden encara nombroses obres per realitzar 
fins completar el projecte de restauració aprovat per la 
Direcció General de Patrimoni, per això, 

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les previsions de futures intervencions 
en el Monestir de La Portella, un dels monuments més 
rellevants de la comarca del Berguedà?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014 

Xavier Sabaté i Ibarz Cristòfol Gimeno Iglesias
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el flux de vehicles de la carretera C-16 
en el període 2011-2013
Tram. 314-13608/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71986 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Cristòfol Gime-
no Iglesias, diputat 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.

Malgrat la crisi que de ben segur ha reduït el flux de 
vehicles que utilitzen la C-16, coneguda com Eix del 
Llobregat, interessa saber les xifres en els diversos 
trams d’aquest Eix europeu, detallat per mesos, durant 
els anys 2011, 2012 i 2013.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el flux de vehicles que passa per la C-16, Eix 
del Llobregat, E-9, des de Manresa fins a Berga?

– Quin és el flux de vehicles que passa per la C-16, des 
de Berga fins a Bagà?

– Quin és el flux de vehicles del Túnel de Cadí?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu Cristòfol Gimeno Iglesias
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions de finalització de les 
obres de la carretera C-16 entre Berga i Bagà
Tram. 314-13609/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71987 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Cristòfol Gime-
no Iglesias, diputat 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 C-16, coneguda com Eix del Llobregat, va iniciar 
la seva transformació de carretera a autovia, vint anys 
enrere, i a dia d’avui encara li falta el tram Berga–Ba-
gà per arribar al Túnel del Cadí.

Aquesta via té una utilització molt elevada, tant en 
trànsit intermunicipal, com nacional i internacional, 
per formar part de la E-9; una via europea, que no pot 
complir les seves funcions, degut a les dificultats de 
circulació en el darrer tram que queda, fins el Túnel.

El compromís dels diferents governs de la Generalitat 
ha estat el de convertir en autovia tot el tram i per ai-
xò s’han redactat els projectes corresponents. Darre-
rament, es proposava una modificació de la previsió 
en aquest tram, mitjançant una via mòbil que no ha 
obtingut el consens de les institucions de la comarca, 
que no la veuen com la solució adient, i trenca els com-
promisos presos anteriorment

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa a donar 
compliment al compromís d’acabar l’autovia C-16, en 
el tram Berga-Bagà? Quins són els terminis previstos 
per executar aquest tram?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu Cristòfol Gimeno Iglesias
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’aprovació de la integració 
tarifària a la comarca del Berguedà
Tram. 314-13610/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71988 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Cristòfol Gime-
no Iglesias, diputat 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.

A diferència d’altres comarques, la comarca del Ber-
guedà ha vist posposada en diferents ocasions la inte-
gració tarifària del transport públic, amb el compro-
mís any rere any de fer-ho l’any següent. Fins a data 
d’avui aquesta integració tarifària no s’ha produït.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del Govern per donar com-
pliment al compromís expressat per diversos alts càr-
recs de la Generalitat, respecte l’aprovació de la inte-
gració tarifària a la comarca del Berguedà?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu Cristòfol Gimeno Iglesias
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació d’indefinició jurídica de 
l’Hospital Comarcal Sant Bernabé, de Berga
Tram. 314-13611/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71998 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Cristòfol Gimeno Iglesi-
as, 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: 



8 de juliol de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 354

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 42

– Quines són les mesures que està adoptant el Depar-
tament de Salut per resoldre la situació d’indefinició 
jurídica de l’Hospital Sant Bernabé de Berga?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014 

Núria Segú Ferré Cristòfol Gimeno Iglesias
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els serveis concertats del CatSalut amb 
l’Hospital Comarcal Sant Bernabé, de Berga
Tram. 314-13612/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 71999 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Cristòfol Gimeno Iglesi-
as, 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: 

– Quins serveis té concertats el CatSalut amb l’Hospi-
tal Sant Bernabé de Berga?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014 

Núria Segú Ferré Cristòfol Gimeno Iglesias
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la voluntat que l’Hospital Comarcal 
Sant Bernabé, de Berga, sigui hospital de 
referència
Tram. 314-13613/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72000 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Cristòfol Gimeno Iglesi-
as, 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: 

– El Departament de Salut té la voluntat que l’Hospi-
tal Sant Bernabé de Berga sigui hospital de referència?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014 

Núria Segú Ferré Cristòfol Gimeno Iglesias
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els canvis en la fórmula jurídica per a 
l’Hospital Comarcal Sant Bernabé, de Berga
Tram. 314-13614/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72001 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Cristòfol Gimeno Iglesi-
as, 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: 

– Quines propostes de nova fórmula jurídica per l’Hos-
pital Sant Bernabé de Berga s’han posat en comú amb 
els responsables territorials del Departament de Salut 
i l’alcalde de Berga?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014 

Núria Segú Ferré Cristòfol Gimeno Iglesias
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la interlocució amb les entitats i admi-
nistracions del territori amb relació a l’Hos-
pital Comarcal Sant Bernabé, de Berga
Tram. 314-13615/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72002 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Cristòfol Gimeno Iglesi-
as, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
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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: 

– El Departament de Salut ha dut a terme o té previst 
algun tipus d’interlocució amb les entitats i adminis-
tracions del territori en relació a l’Hospital Sant Ber-
nabé de Berga?

– Qui hi participa?

– Quin calendari de treball té previst?

– Amb quins objectius?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014 

Núria Segú Ferré Cristòfol Gimeno Iglesias
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els casos de virus Chikungunya a Ca-
talunya
Tram. 314-13616/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72005 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

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: 

– El Departament de Salut ha detectat casos de perso-
nes afectades pel virus chikungunya a Catalunya?

– Quants casos han estat diagnosticats, en quins muni-
cipis i en quins centres són o han estat tractats?

– Han identificat l’origen dels contagis, i de ser així, 
quin ha estat i on s’ha produït?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infeccions del virus Chi-
kungunya
Tram. 314-13617/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72006 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

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: 

– S’han produït infeccions a Catalunya del virus chi-
kungunya?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a prevenir el contagi 
del virus Chikungunya
Tram. 314-13618/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72007 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

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 mesures de salut pública ha pres el Departa-
ment de Salut per prevenir possibles contagis del virus 
chikungunya?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’existència d’un registre per al virus 
Chi kungunya
Tram. 314-13619/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72008 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

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: 

– Compta el Departament de Salut amb un registre de 
casos del virus chikungunya a Catalunya? Quants ca-
sos s’han diagnosticat els darrers cinc anys?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la declaració d’alerta epidemiològica 
amb relació al virus Chikungunya
Tram. 314-13620/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72009 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

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: 

– El Departament de Salut ha decretat alerta epidemi-
ològica en relació al virus chikungunya? Quines me-
sures ha posat en marxa?

Palau del Parlament, 25 de juny de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a impulsar la presen-
tació de propostes a la convocatòria «Acció 
pel clima» del programa Life de la Comissió 
Europea
Tram. 314-13621/10

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72012 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamen-
tari 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 mesures ha adoptat, o pensa adoptar el go-
vern, per impulsar que, des de Catalunya es presentin 
propostes a la convocatòria de l’any 2014 de la Comis-
sió europea, per la concessió d’ajuts en 2014, el sub-
programa «Acció pel Clima» del programa LIFE des-
tinat específicament a la concepció i posta en pràctica 
de solucions innovadores para respondre al el desafia-
ment del canvi climàtic al conjunt d’Europa?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2014 

Salvador Milà i Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de la variant de Vallirana 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-13622/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72029 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Jordi Terra-
des i Santacreu, 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.
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En data 22 de maig de 2014, un ciutadà del municipi de 
Vallirana va ser atropellat per un camió mentre creua-
va pel carrer Major, és a dir, per la carretera nacional 
340 al seu pas pel centre urbà. Atès que considerem 
que aquest accident no s’hauria produït si Vallirana 
gaudís de la seva reivindicada variant, que desviaria el 
trànsit de camions per fora del carrer major; atès que 
fa 25 anys que aquesta variant es troba aturada des de 
fa mesos amb uns túnels a mig construir; atès que des 
del passat mes de març l’Ajuntament de Vallirana no 
ha tingut cap informació sobre la represa de les obres 
per part de la Direcció d’infraestructures de Mobilitat 
Terrestre de la Generalitat; donada la Resolució 490/X 
aprovada pel Parlament que insta al Govern de la Ge-
neralitat a reclamar al Govern de l’Estat el reinici im-
mediat de les obres,

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les gestions que està duent a terme el Go-
vern de la Generalitat per què es reprenguin les obres 
de la variant de la N-340 al seu pas per Vallirana?

– Té intenció el Departament de Territori i Sostenibi-
litat de visitar l’estat actual de les obres, tal i com va 
demanar l’Ajuntament de Vallirana el passat mes de 
març 2014? Si és així, quan?

– Ha instat la Generalitat al Ministeri de Foment del 
Govern central al reinici de les obres, de manera que 
la variant entri en servei el 2015? En cas afirmatiu, 
quins són els terminis previstos per a l’execució?

Palau del Parlament, 18 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu adjunta GP SOC Diputat GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la contractació de la directora del Pro-
grama de polítiques de transparència
Tram. 314-13623/10

Formulació
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 72034 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlamento

Carina Mejías Sánchez, portavoz del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen 
los artículos 141 y 144 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente pregunta para que le sea con-
testada con respuesta escrita.

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

– ¿Qué razones justifican la contratación de la Sra. 
Núria Bassols Muntada como Directora del Progra-
ma de Polítiques de Transparència de la Generalitat 
de Catalunya?

– ¿Qué criterios se han tenido en cuenta para valorar 
la idoneidad de la contratación de la Sra. Bassols para 
dicho puesto?

– ¿Qué formación tiene la Sra. Bassols? 

– ¿Cuál es la experiencia profesional de la Sra. Bas-
sols?

– ¿Cuál es la retribución neta anual de la Sra. Bassols?

– ¿Cuáles son las funciones asignadas al cargo de Di-
rectora del Programa de Polítiques de Transparència 
de la Generalitat de Catalunya?

– ¿A cuánto ascienden los costes sociales y salariales 
de la contratación de la Sra. Bassols, en concepto de 
cotizaciones a la Seguridad Social y cualquier otro ré-
gimen de protección social?

– ¿A qué partida presupuestaria se imputa la contrata-
ción de la Sra. Núria Bassols Muntada como Directora 
del Programa de Polítiques de Transparència de la Ge-
neralitat de Catalunya? 

– ¿Cuántas personas trabajan en el Programa de Políti-
ques de Transparència de la Generalitat de Catalunya?

Palacio del Parlamento, 26 de junio de 2014 

Carina Mejías Sánchez
Portavoz del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el millorament del servei de la línia 8 
de rodalia a Santa Perpètua de Mogoda (Va-
llès Occidental)
Tram. 314-13624/10

Formulació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 72078 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin capteniment té el govern sobre l’d’adaptació de 
la línia de rodalies R8 a Santa Perpètua perquè puguin 
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aturar-se més trens i donar un millor servei als seus 
habitants?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2014 

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’existència d’un acord entre el Minis-
teri de Foment i el Departament de Territori 
i Sostenibilitat per al millorament del servei 
de la línia 8 de rodalia a Santa Perpètua de 
Mogoda (Vallès Occidental)
Tram. 314-13625/10

Formulació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 72079 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Existeix algun acord entre Ministeri de Foment i 
Territori i Sostenibilitat pel projecte d’adaptació de la 
línia R8 a Santa Perpètua per a que puguin aturar-se 
els trens i donar-hi servei?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2014 

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari previst per a millorar el 
servei de la línia 8 de rodalia a Santa Perpè-
tua de Mogoda (Vallès Occidental)
Tram. 314-13626/10

Formulació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 72080 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat 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 aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Amb quin calendari treballa el Govern per adaptar 
la línia R8 a Santa Perpètua per millorar-ne el servei?

Palau del Parlament, 20 de juny de 2014 

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes de la pedregada sobre els 
conreus de l’Alt Camp i el Tarragonès
Tram. 314-13627/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72083 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Núria Segú Ferré, di-
putada 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 aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el detall de cadascun dels conreus afectats 
per la pedregada a les comarques de l’Alt Camp i Tar-
ragonès del passat dimarts 17 de juny?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2014 

Òscar Ordeig i Molist Núria Segú Ferré
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els conreus afectats per la pedregada 
a l’Alt Camp i el Tarragonès
Tram. 314-13628/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72084 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Núria Segú Ferré, di-
putada 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 aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Ha fet el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural alguna estimació 
econòmica dels danys sobre els conreus i les infraes-
tructures agrícoles de la pedregada a les comarques de 
l’Alt Camp i Tarragonès del passat dimarts 17 de juny? 
Quin és el resultat?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2014 

Òscar Ordeig i Molist Núria Segú Ferré
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la valoració econòmica dels danys 
causats per la pedregada a l’Alt Camp i el 
Tarragonès
Tram. 314-13629/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72085 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Núria Segú Ferré, di-
putada 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 aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Ha fet el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural algun informe so-
bre l’efecte de la pedregada sobre els conreus a les co-

marques de l’Alt Camp i Tarragonès del passat dimarts 
17 de juny?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2014 

Òscar Ordeig i Molist Núria Segú Ferré
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’elaboració d’un informe sobre els 
efectes de la pedregada en els conreus de 
l’Alt Camp i el Tarragonès
Tram. 314-13630/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72086 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Núria Segú Ferré, di-
putada 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 aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines mesures ha emprés el Govern respecte de la 
pedregada sobre els conreus a les comarques de l’Alt 
Camp i Tarragonès del passat dimarts 17 de juny?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2014 

Òscar Ordeig i Molist Núria Segú Ferré
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures adoptades amb relació a 
la pedregada a l’Alt Camp i el Tarragonès
Tram. 314-13631/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72087 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Núria Segú Ferré, di-
putada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
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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: 

– Quines ajudes o altres tipus de suport ha donat el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural als pagesos afectats per 
la pedregada sobre els conreus a les comarques de 
l’Alt Camp i Tarragonès del passat dimarts 17 de 
juny?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2014 

Òscar Ordeig i Molist Núria Segú Ferré
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les ajudes als pagesos de l’Alt Camp i 
el Tarragonès afectats per la pedregada
Tram. 314-13632/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72088 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Núria Segú Ferré, di-
putada 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 aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– El Govern atendrà les peticions d’Unió de Pagesos 
de la comarca de l’Alt Camp i durà a terme un peri-
tatge dels danys causats per la pedregada del passat 
dimarts 17 de juny?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2014 

Òscar Ordeig i Molist Núria Segú Ferré
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la petició d’Unió de Pagesos de l’Alt 
Camp de fer un peritatge dels danys causats 
per la pedregada
Tram. 314-13633/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 72089 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 01.07.2014

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Núria Segú Ferré, di-
putada 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 aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 

– El Govern atendrà les peticions d’Unió de Pagesos 
de la comarca de l’Alt Camp i durà a terme un peri-
tatge dels danys causats per la pedregada del passat 
dimarts 17 de juny?

Palau del Parlament, 26 de juny de 2014 

Òscar Ordeig i Molist Núria Segú Ferré
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC
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	Tram. 314-13631/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les ajudes als pagesos de l’Alt Camp i el Tarragonès afectats per la pedregada
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