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1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el finançament dels ens locals
Tram. 310-00348/10
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació de la joventut
Tram. 310-00349/10
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el primer any del Pacte per a la infància a Catalunya
Tram. 310-00350/10
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions per a incentivar la incorporació al mer-
cat dels habitatges buits
Tram. 310-00351/10
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les dades de la liquidació del model de finançament 
del 2012
Tram. 310-00352/10
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el desplegament en el curs 2014-2015 de la Llei orgà-
nica 8/2013, per a la millora de la qualitat educativa
Tram. 310-00353/10
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la subhasta de drets de tala del bosc singular de l’Ave-
tosa de Riu, al Parc Natural del Cadí-Moixeró
Tram. 310-00354/10
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els darrers informes del Consell Assessor per a la 
Transició Nacional
Tram. 310-00355/10
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’abocador de Vacamorta, a Cruïlles (Baix Empordà)
Tram. 310-00356/10
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el futur dels centres oberts i els serveis d’intervenció 
socioeducativa
Tram. 310-00357/10
Substanciació p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries so-
bre el Decret llei 3/2014, pel qual s’estableixen mesures ur-
gents per a l’aplicació a Catalunya de la Llei 27/2013, de raci-
onalització i sostenibilitat de l’Administració local
Tram. 310-00358/10
Substanciació p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el sostre de despesa de la Generalitat per al 2015
Tram. 310-00359/10
Substanciació p. 20

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre les balances fiscals i sobre l’entre-
vista amb el president del Govern de l’Estat
Tram. 317-00204/10
Substanciació p. 20

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el plantejament de la reunió amb el 
president del Govern de l’Estat
Tram. 317-00205/10
Substanciació p. 20

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la liquidació del sistema català de 
caixes i sobre la impunitat dels responsables de l’enfonsa-
ment de Catalunya Caixa
Tram. 317-00206/10
Substanciació p. 20

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el compliment de les mesures de 
transparència i regeneració democràtica
Tram. 317-00207/10
Substanciació p. 20

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el bombardeig contra la població 
de Gaza
Tram. 317-00208/10
Substanciació p. 20

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la gestió de les urgències i el garan-
timent dels serveis en l’àmbit de la sanitat pública
Tram. 317-00209/10
Substanciació p. 20

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre les propostes i els objectius de la 
reunió amb el president del Govern de l’Estat
Tram. 317-00210/10
Substanciació p. 20

Tres fascicles Fascicle primer



29 de juliol de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 376

SUMARI 2

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
promocions d’habitatges de protecció oficial en règim de llo-
guer a la venda per llurs llogaters actuals
Tram. 314-12655/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
promocions d’habitatges de protecció oficial en règim de 
lloguer o desocupats que preveu cedir a empreses i altres 
inversors
Tram. 314-12656/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
habitatges de protecció oficial en règim de lloguer que no si-
guin adquirits per llurs llogaters actuals
Tram. 314-12657/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
cessió de sòl o habitatges per a cooperatives sense afany 
de lucre per a fer habitatge social
Tram. 314-12658/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques en política de dependència en el 
període 2010-2013
Tram. 314-12746/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de reunions del grup d’experts per a la llei d’autono-
mia personal i atenció a la dependència
Tram. 314-12747/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
procediment de participació per a la llei d’autonomia perso-
nal i atenció a la dependència
Tram. 314-12748/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari previst per a acordar el projecte de llei d’autono-
mia personal i atenció a la dependència
Tram. 314-12749/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
finançament previst per a la llei d’autonomia personal i aten-
ció a la dependència
Tram. 314-12750/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per  escrit so bre les 
sancions a establiments  comercials per no retolar en català 
imposades el 2013
Tram. 314-12762/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estudi informatiu i d’impacte ambiental del projecte de mi-
llorament de la carretera N-141 entre Bescanó i Salt
Tram. 314-12770/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els recursos previstos per al manteniment dels habitatges 
d’Adigsa al Pla d’en Boet, de Mataró (Maresme)
Tram. 314-12771/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges d’Adigsa al Pla d’en Boet, de Mataró 
(Maresme), que s’han venut
Tram. 314-12772/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
coneixement de l’afectació en el trànsit ferroviari entre Llei-
da i Manresa per l’esfondrament d’un terraplè a Granyanella 
(Segarra)
Tram. 314-12796/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la solució de l’afectació en el trànsit ferroviari entre Lleida 
i Manresa per l’esfondrament d’un terraplè a Granyanella 
(Segarra)
Tram. 314-12797/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
seguretat del trànsit ferroviari entre Lleida i Manresa per l’es-
fondrament d’un terraplè a Granyanella (Segarra)
Tram. 314-12798/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inversió en la línia de tren entre Lleida i Manresa
Tram. 314-12799/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’externalització del servei de manteniment de carreteres
Tram. 314-12810/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius de l’externalització del servei de manteniment de 
carreteres
Tram. 314-12811/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
estalvis previstos en cas de privatitzar els serveis de mante-
niment de carreteres
Tram. 314-12812/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de treballadors afectats per l’externalització del ser-
vei de manteniment de carreteres
Tram. 314-12813/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
procediment per a adjudicar el servei de manteniment de 
carreteres
Tram. 314-12814/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
termini per a externalitzar el servei de manteniment de car-
reteres
Tram. 314-12815/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
destinació dels treballadors dels parcs afectats en cas d’ex-
ternalització del servei de manteniment de carreteres
Tram. 314-12816/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell del servei de manteniment de carreteres
Tram. 314-12835/10
Resposta del Govern p. 26
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius tècnics per a l’externalització del servei de manteni-
ment de carreteres
Tram. 314-12836/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del servei de manteniment de carreteres
Tram. 314-12837/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament de les despeses de la maquinària en el cas que 
s’externalitzi el servei de manteniment de carreteres
Tram. 314-12838/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de la variant de les Preses (Garrotxa)
Tram. 314-12843/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de la variant de Bescanó, Sant Gregori i Girona
Tram. 314-12844/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de pagar les expropiacions de la carretera C-31
Tram. 314-12845/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges buits de titularitat pública
Tram. 314-12846/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’efecte dels temporals en les platges i el passeig marítim de 
Pineda de Mar (Maresme)
Tram. 314-12848/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions amb el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient per a cercar una solució a l’efecte dels temporals 
en les platges i el passeig marítim de Pineda de Mar (Ma-
resme)
Tram. 314-12849/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reunions amb els ajuntaments del Maresme per a cercar 
una solució a l’efecte dels temporals en platges i passeigs 
marítims
Tram. 314-12850/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
solució a l’erosió de la sorra de les platges de l’alt Maresme
Tram. 314-12852/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
privatització dels parcs de conservació de carreteres
Tram. 314-12853/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
futur dels treballadors del parc de conservació de carreteres 
de la província de Lleida
Tram. 314-12854/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
estudis econòmics que justifiquen la privatització del parcs 
de conservació de carreteres de la província de Lleida
Tram. 314-12855/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
destí de la maquinària mòbil dels parcs de conservació de 
carreteres de titularitat pública
Tram. 314-12856/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
recol·locació del personal fix del parc de conservació de car-
reteres de la província de Lleida
Tram. 314-12857/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Corredor Mediterrani i la instal·lació de vies d’amplada 
ibèrica
Tram. 314-12860/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’àmbit funcional del Penedès i el Pla territorial parcial del 
Penedès
Tram. 314-12861/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la convocatòria de places de bombers per al 2014 i el 2015
Tram. 314-12961/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
instal·lació d’un heliport al parc de bombers de la Seu 
d’Urgell (Alt Urgell)
Tram. 314-12963/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya
Tram. 314-12966/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació del sistema actual del Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-12967/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions previstes per a solucionar les deficiències en 
el manteniment i la neteja de les instal·lacions dels parcs de 
bombers
Tram. 314-12968/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
viabilitat d’alguns parcs de bombers voluntaris
Tram. 314-12969/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’ocupar les places d’operador del Centre d’Atenció 
i Gestió de Trucades d’Urgència 112 amb bombers o mos-
sos en situació administrativa especial de segona activitat
Tram. 314-12970/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les variacions del nivell piezomètric de l’aqüífer profund de 
la Tordera
Tram. 314-12971/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
volum d’aigua extret de l’aqüífer de la Tordera per a usos pú-
blics al terme municipal de Tordera (Maresme)
Tram. 314-12972/10
Resposta del Govern p. 34
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
volum d’aigua extret de l’aqüífer de la Tordera per a usos pri-
vats al terme municipal de Tordera (Maresme)
Tram. 314-12973/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el volum d’aigua extret de l’aqüífer de la Tordera per a usos 
agrícoles al terme municipal de Tordera (Maresme)
Tram. 314-12974/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
recaptació per la tarifa d’utilització de l’aigua a l’alt Maresme 
i a la baixa Selva i Tordera en el període 2003-2011
Tram. 314-12975/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
recaptació per l’impost sobre el cànon de l’aigua a l’alt Ma-
resme i la baixa Selva i Tordera del 2012 ençà
Tram. 314-12976/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pla director urbanístic de delimitació i ordenació de sectors 
d’interès supramunicipal del delta del Llobregat
Tram. 314-12978/10
Resposta del Govern p. 35

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre 
la inversió en el millorament de camins en diversos munici-
pis el 2014
Tram. 314-12984/10 a 314-13214/10
Resposta conjunta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
dispositiu desplegat pels Mossos d’Esquadra en l’homenat-
ge a Rafael Vidiella celebrat a Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-13222/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
raons per les quals els agents dels Mossos d’Esquadra van 
requerir la identificació a un dels assistents a l’homenatge a 
Rafael Vidiella celebrat a Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-13223/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
dispositiu desplegat pels Mossos d’Esquadra en la manifes-
tació de l’1 de maig a Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-13224/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
incidents ocorreguts en un acte electoral del Partit Popular 
de Catalunya a Vilanova i la Geltrú (Garraf)
Tram. 314-13285/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
concentracions de persones amb pancartes de la Platafor-
ma d’Afectats per la Hipoteca en actes electorals del Partit 
Popular de Catalunya
Tram. 314-13286/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació dels Mossos d’Esquadra davant el seguiment que 
persones que duien elements identificatius de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca van fer a diversos membres del 
Partit Popular de Catalunya a la Fira de Sant Isidre de Vilade-
cans (Baix Llobregat)
Tram. 314-13287/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la indemnització satisfeta per la resolució del contracte del 
servei de cuina del Centre Penitenciari Wad-Ras
Tram. 314-13475/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la indemnització satisfeta per la resolució del contracte del 
servei de cuina dels centres penitenciaris de Can Brians
Tram. 314-13477/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost unitari dels àpats dels interns dels centres penitencia-
ris el 2013
Tram. 314-13478/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
seguretat del personal dels centres penitenciaris
Tram. 314-13480/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
protocol d’actuació amb relació als interns de centres peni-
tenciaris amb patologies psiquiàtriques
Tram. 314-13545/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
programa de rehabilitació dels interns de centres penitenci-
aris amb patologies psiquiàtriques
Tram. 314-13546/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’especialització d’un centre penitenciari en psiquiatria
Tram. 314-13547/10
Resposta del Govern p. 40

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el finançament dels ens locals
Tram. 310-00348/10
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la situació de la joventut
Tram. 310-00349/10
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el primer any del Pacte per a la infància a Catalunya
Tram. 310-00350/10
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions per a incentivar la incorporació al mer-
cat dels habitatges buits
Tram. 310-00351/10
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les dades de la liquidació del model de finançament 
del 2012
Tram. 310-00352/10
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el desplegament en el curs 2014-2015 de la Llei orgà-
nica 8/2013, per a la millora de la qualitat educativa
Tram. 310-00353/10
Anunci p. 42
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la subhasta de drets de tala del bosc singular de l’Ave-
tosa de Riu, al Parc Natural del Cadí-Moixeró
Tram. 310-00354/10
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els darrers informes del Consell Assessor per a la 
Transició Nacional
Tram. 310-00355/10
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’abocador de Vacamorta, a Cruïlles (Baix Empordà)
Tram. 310-00356/10
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el futur dels centres oberts i els serveis d’intervenció 
socioeducativa
Tram. 310-00357/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries so-
bre el Decret llei 3/2014, pel qual s’estableixen mesures ur-
gents per a l’aplicació a Catalunya de la Llei 27/2013, de raci-
onalització i sostenibilitat de l’Administració local
Tram. 310-00358/10
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el sostre de despesa de la Generalitat per al 2015
Tram. 310-00359/10
Anunci p. 43

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00204/10
Anunci p. 44

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00205/10
Anunci p. 44

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política i social
Tram. 317-00206/10
Anunci p. 44

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00207/10
Anunci p. 44

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00208/10
Anunci p. 45

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00209/10
Anunci p. 45

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00210/10
Anunci p. 45

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per  escrit sobre la 
situació de l’Institut d’Aran, de Vielha e Mijaran
Tram. 314-13879/10
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’acord de reprovació del director de l’Institut d’Aran, de 
Vielha e Mijaran
Tram. 314-13880/10
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’informe del síndic de Greuges amb relació a l’Institut 
d’Aran, de Vielha e Mijaran
Tram. 314-13881/10
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la despesa en vigilància d’habitatges de protecció oficial a 
Barcelona en el període 2011-2014
Tram. 314-13882/10
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra en data del 30 de 
juny de 2014
Tram. 314-13883/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les hores extraordinàries que fan els agents dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 314-13884/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’absentisme laboral dels agents dels Mossos d’Esquadra 
del 2010 ençà
Tram. 314-13885/10
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra que han passat 
a la situació administrativa especial de segona activitat el 
2013 i el 2014
Tram. 314-13886/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la cobertura de la seguretat als municipis costaners l’estiu 
del 2014
Tram. 314-13887/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els vehicles de quatre rodes del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 314-13888/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
accidents laborals al Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 314-13889/10
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
manifestacions i les concentracions del 2013 i el 2014
Tram. 314-13890/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sancions imposades i l’import recaptat en període voluntari 
per haver infringit la legislació sobre manifestacions i con-
centracions el 2013 i el 2014
Tram. 314-13891/10
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sancions imposades i l’import recaptat en període executiu 
per haver infringit la legislació sobre manifestacions i con-
centracions el 2013 i el 2014
Tram. 314-13892/10
Formulació p. 49
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les resolucions judicials que van autoritzar manifestacions 
o concentracions prèviament denegades pel Departament 
d’Interior el 2013
Tram. 314-13893/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les resolucions judicials que van autoritzar manifestacions 
o concentracions prèviament denegades pel Departament 
d’Interior el 2014
Tram. 314-13894/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els atemptats contra els agents dels Mossos d’Esquadra el 
2013 i el 2014
Tram. 314-13895/10
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
armes blanques intervingudes o comissades el 2013 i el 2014
Tram. 314-13896/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les armes de foc confiscades en data del 30 de juny de 2014
Tram. 314-13897/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
accidents in itinere patits per membres del Cos de Mossos 
d’Esquadra en data del 30 de juny de 2014
Tram. 314-13898/10
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de reunions de la Junta de Seguretat de Catalunya 
el 2014
Tram. 314-13899/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de vegades que s’ha reunit el Consell de la Policia 
el 2014
Tram. 314-13900/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’excedències voluntàries per trasllat a les policies 
locals i per interès particular dels agents dels Mossos d’Es-
quadra el 2014
Tram. 314-13901/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions del Consell Assessor de l’Institut de Recerca i Tec-
nologia Agroalimentàries
Tram. 314-13902/10
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
criteris per a prioritzar l’adjudicació de places de centre de 
dia publicades en el DOGC del 2 de juny de 2014
Tram. 314-13903/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
criteris per a prioritzar l’adjudicació dels serveis publicats en 
el DOGC del 2 de juny de 2014
Tram. 314-13904/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
elements de planificació de necessitat territorial de places i 
serveis de centre de dia en què s’ha basat l’adjudicació de 
places publicada en DOGC del 2 de juny de 2014
Tram. 314-13905/10
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els arguments que avalen l’adjudicació de places i serveis 
de centre de dia publicada en DOGC del 2 de juny de 2014
Tram. 314-13906/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els arguments que avalen l’adjudicació dels proveïdors de 
places i serveis de centre de dia publicada en el DOGC del 
2 de juny de 2014
Tram. 314-13907/10
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assumpció de la construcció i la titularitat dels equipaments 
relatius a l’adjudicació de contractes de gestió d’obres i ser-
veis socials publicada en el DOGC del 2 de juny de 2014
Tram. 314-13908/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
mapa territorial de necessitats de places de centre de dia i 
de serveis emprat per a l’adjudicació publicada en el DOGC 
del 2 de juny de 2014
Tram. 314-13909/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’elaboració del Pla nacional per a la promoció dels 
valors de Catalunya
Tram. 314-13910/10
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mecanismes per a l’elaboració del Pla nacional per a la pro-
moció dels valors a Catalunya
Tram. 314-13911/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sessions de treball del Consell Director del Pla 
nacional per a la promoció dels valors a Catalunya
Tram. 314-13912/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sessions de treball dels col·laboradors del pro-
grama per a l’impuls i l’assoliment del Pla nacional per a la 
promoció dels valors a Catalunya
Tram. 314-13913/10
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data prevista per a aprovar el Pla nacional per a la promoció 
dels valors a Catalunya
Tram. 314-13914/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
línies programàtiques i els objectius dels diversos àmbits del 
Pla nacional per a la promoció dels valors a Catalunya
Tram. 314-13915/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els objectius i les propostes consensuats amb els col-
laboradors dels grups de treball per a l’elaboració del Pla 
nacional per a la promoció dels valors a Catalunya
Tram. 314-13916/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
grups de treball constituïts per a l’elaboració del Pla nacional 
per a la promoció del valors a Catalunya
Tram. 314-13917/10
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les temàtiques que treballen els grups de treball per a l’ela-
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boració del Pla nacional per a la promoció dels valors a Ca-
talunya
Tram. 314-13918/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
coordinadors dels grups de treball per a l’elaboració del Pla 
nacional per a la promoció dels valors a Catalunya
Tram. 314-13919/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
entitats consultades per a l’elaboració del Pla nacional per a 
la promoció dels valors a Catalunya
Tram. 314-13920/10
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’horari per a presentar denúncies a l’Oficina d’Atenció Ciu-
tadana dels Mossos d’Esquadra de la plaça de Catalunya, 
a Barcelona
Tram. 314-13921/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
raons per les quals una ciutadana no va poder presentar una 
denúncia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana dels Mossos d’Es-
quadra de la plaça de Catalunya, a Barcelona, el 7 de juliol 
de 2014, abans de l’hora oficial de tancament
Tram. 314-13922/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
raons per les quals una ciutadana no va poder presentar una 
denúncia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana dels Mossos d’Es-
quadra de la plaça de Catalunya, a Barcelona, el 7 de juliol 
de 2014, abans de l’hora oficial de tancament i sí que ho va 
poder fer més tard
Tram. 314-13923/10
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de subvencions atorgades per l’Agència Catalana 
de l’Aigua per a finançar millores en els cursos fluvials en el 
període 2004-2010
Tram. 314-13924/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista de subvencions atorgades per l’Agència Catalana de 
l’Aigua per a finançar millores en els cursos fluvials en el pe-
ríode 2004-2010
Tram. 314-13925/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
revisió de les subvencions atorgades per l’Agència Catalana 
de l’Aigua per a finançar millores en els cursos fluvials en el 
període 2004-2010
Tram. 314-13926/10
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’expedients de les subvencions atorgades per l’A-
gència Catalana de l’Aigua per a finançar millores en els cursos 
fluvials en el període 2004-2010 afectats per les revisions
Tram. 314-13927/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sentències que han recaigut contra el rescaba-
lament de les subvencions atorgades per l’Agència Catalana 
de l’Aigua per a finançar millores en els cursos fluvials en el 
període 2004-2010
Tram. 314-13928/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’arxivar els expedients de reclamació o revisió de 

devolució de les subvencions atorgades per l’Agència Cata-
lana de l’Aigua per a finançar millores en els cursos fluvials 
en el període 2004-2010
Tram. 314-13929/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de deixar sense efecte les revocacions de subvenci-
ons acordades amb relació a les subvencions atorgades per 
l’Agència Catalana de l’Aigua per a finançar millores en els 
cursos fluvials en el període 2004-2010
Tram. 314-13930/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
quantitat recaptada per la venda del sòl de Can Alemany, a 
Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-13931/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Consorci DeltaBCN, Parc Aeroespacial i de la Mobilitat, de 
Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-13932/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
investigació corresponent a l’actuació de la Divisió d’Infor-
mació dels Mossos d’Esquadra al Casal Independentista de 
l’Eixample “La Cruïlla”
Tram. 314-13933/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció d’infraestructures hidràuliques el 2013 i el 2014
Tram. 314-13934/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a la neteja de les aigües contaminades per 
trihalometans durant el 2013 i el primer semestre del 2014
Tram. 314-13935/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ingressos del cànon de disposició de residus el 2013 i el pri-
mer semestre del 2014
Tram. 314-13936/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el percentatge de residus recollits de manera selectiva i les 
previsions per al millorament de la recollida selectiva
Tram. 314-13937/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pressupostat i liquidat de les despeses de viatges el 
primer semestre del 2014
Tram. 314-13938/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
període mitjà de pagament de la Generalitat i els seus orga-
nismes als proveïdors del 2010 ençà
Tram. 314-13939/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pendent de pagar a l’Ajuntament de Barcelona en 
data del 30 de juny de 2014
Tram. 314-13940/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat dels projectes de construcció de centres residencials 
d’acció educativa per a la infància a Barcelona
Tram. 314-13941/10
Formulació p. 65
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben les prestacions que esta-
bleix la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a 
Barcelona en data del 30 de juny de 2014
Tram. 314-13942/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps mitjà d’espera a Barcelona per a la valoració de la de-
pendència, l’elaboració del pla individual d’atenció i el mo-
ment en què es rep la prestació
Tram. 314-13943/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
carnets de pensionista a Barcelona en data del 30 de juny 
de 2014
Tram. 314-13944/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que s’han mort amb la sol·licitud de la 
valoració per la dependència feta i abans de rebre la presta-
ció assignada en el programa individual d’atenció
Tram. 314-13945/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció dels equipaments per a persones amb disca-
pacitat inclosos en el conveni de col·laboració amb l’Ajunta-
ment de Barcelona per al període 2005-2007
Tram. 314-13946/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
estacions de Ferrocarrils de la Generalitat accessibles i en 
obres a Barcelona en data del 30 de juny de 2014
Tram. 314-13947/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres d’acolliment que hi ha a Barcelona en data del 30 de 
juny de 2014
Tram. 314-13948/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
places de residència per a la gent gran a Barcelona
Tram. 314-13949/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de la renda mínima d’inserció presentades a Bar-
celona el primer semestre del 2014
Tram. 314-13950/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
pisos assistits per a joves extutelats o tutelats que hi ha a 
Barcelona en data del 30 de juny de 2014
Tram. 314-13951/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les places de residència per a persones amb discapacitat 
a Barcelona
Tram. 314-13952/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de discapacitats menors de seixanta-cinc anys que 
tenen un programa individual d’atenció i reben una prestació 
a Barcelona en data del 30 de juny de 2014
Tram. 314-13953/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
persones que treballen als centres i equipaments d’atenció 

a la infància i l’adolescència de Barcelona en data del 30 de 
juny de 2014
Tram. 314-13954/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import transferit a l’Ajuntament de Barcelona per al finança-
ment dels serveis socials bàsics
Tram. 314-13955/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places residencials per a discapacitats que hi ha 
a Barcelona en data del 30 de juny de 2014
Tram. 314-13956/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia de 
titularitat pública per a persones amb discapacitat a Barce-
lona en data del 30 de juny de 2014
Tram. 314-13957/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han sol·li ci tat la valoració de la de-
pendència i l’elabora ció del programa individual de la depen-
dència a Barcelona en data del 30 de juny de 2014
Tram. 314-13958/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la llista d’espera per a una plaça de residència de titularitat 
pública per a persones grans a Barcelona en data del 30 de 
juny de 2014
Tram. 314-13959/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de residència de ti-
tularitat pública per a persones amb discapacitat a Barcelo-
na en data del 30 de juny de 2014
Tram. 314-13960/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia de 
titularitat pública per a gent gran a Barcelona en data del 30 
de juny de 2014
Tram. 314-13961/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’es-
tat de tramitació dels projectes relacionats amb els centres 
sociosanitaris inclosos en el Conveni de millora de la xarxa 
sanitària de Barcelona 2008-2015 en data del 30 de juny de 
2014 i el cost definitiu dels equipaments que ja estan acabats
Tram. 314-13962/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució de la construcció dels centres d’atenció 
primària inclosos en el Conveni de millora de la xarxa sanità-
ria de Barcelona 2008-2015 en data del 30 de juny de 2014 i 
el cost definitiu dels equipaments que ja estan acabats
Tram. 314-13963/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres d’atenció primària que hi ha a Barcelona en data del 
30 de juny de 2014
Tram. 314-13964/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres d’atenció primària continuada que hi ha a Barcelona 
en data del 30 de juny de 2014
Tram. 314-13965/10
Formulació p. 74
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Pregunta al Govern a respondre per  escrit sobre 
l’estat de tramitació dels projectes relatius a la salut men-
tal inclosos en el Conveni de millora de la xarxa sanitària de 
Barcelona 2003-2007 i el cost definitiu dels equipaments 
que ja estan acabats
Tram. 314-13966/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de metges i infermers de l’atenció primària que hi ha 
a Barcelona en data del 30 de juny de 2014
Tram. 314-13967/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de tramitació dels projectes relatius als centres hospi-
talaris inclosos en el Conveni de millora de la xarxa sanitària 
de Barcelona 2003-2007 en data del 30 de juny de 2014 i el 
cost definitiu dels equipaments que ja estan acabats
Tram. 314-13968/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import destinat a la protecció del patrimoni cultural de Bar-
celona el 2014 en aplicació de l’1% de les inversions públi-
ques
Tram. 314-13969/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions als consorcis i fundacions culturals de Barce-
lona el 2014
Tram. 314-13970/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
activitats culturals que es preveu finançar a Barcelona
Tram. 314-13971/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment de la sisena hora als centres escolars de Bar-
celona
Tram. 314-13972/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps que es mantindran els barracons de l’Escola Congrés 
Indians, de Barcelona
Tram. 314-13973/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’índex de fracàs escolar a Barcelona el curs 2013-2014
Tram. 314-13974/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de construcció de l’Escola Bailèn, de Barcelona
Tram. 314-13975/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps que es mantindran els barracons de l’Escola Can Fa-
bra, de Barcelona
Tram. 314-13976/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de places per a formació d’adults ofertes i sol-
licitades a Barcelona els cursos 2013-2014 i 2014-2015
Tram. 314-13977/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps que es mantindran els barracons de l’Escola La Ma-
quinista, de Barcelona
Tram. 314-13978/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’alumnes que no van obtenir la graduació en edu-
cació secundària obligatòria a Barcelona el curs 2013-2014
Tram. 314-13979/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres escolars que funcionen en barracons a Barcelona i 
el calendari de supressió
Tram. 314-13980/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps que es mantindran els barracons de l’Escola dels En-
cants, de Barcelona
Tram. 314-13981/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’alumnes que s’han donat de baixa als centres 
educatius de Barcelona el curs 2013-2014
Tram. 314-13982/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions per a fer front als canvis del calendari escolar 
del curs 2014-2015
Tram. 314-13983/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el temps que es mantindran els barracons de l’Escola Sant 
Martí, de Barcelona, a l’emplaçament actual
Tram. 314-13984/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació de les ràtios d’alumnes a les llars d’infants de ti-
tularitat de la Generalitat a Barcelona
Tram. 314-13985/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
nous centres educatius de primària i secundària que es pre-
veu de posar en funcionament a Barcelona el curs 2014-2015
Tram. 314-13986/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts als alumnes de les llars d’infants municipals de Bar-
celona
Tram. 314-13987/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica destinada als alumnes de les escoles 
de música municipals de Barcelona per al curs 2013-2014 i 
la previsió per al curs 2014-2015
Tram. 314-13988/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica destinada al funcionament de les es-
coles de música municipals de Barcelona per al curs 2013-
2014 i la previsió per al curs 2014-2015
Tram. 314-13989/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica destinada al funcionament de les llars 
d’infants municipals de Barcelona per al curs 2013-2014 i la 
previsió per al curs 2014-2015
Tram. 314-13990/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica en concepte de beques de menja-
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dor per a alumnes de centres públics de Barcelona el curs 
2013-2014
Tram. 314-13991/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes de construcció de diversos instituts a Barcelona
Tram. 314-13992/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
imports pendents de transferir a l’Ajuntament de Barcelona o 
a l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona destinats a les 
llars d’infants municipals
Tram. 314-13993/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
imports pendents de transferir a l’Ajuntament de Barcelona o 
a l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona destinats a les 
escoles de música municipals i al Conservatori Municipal de 
Música de Barcelona
Tram. 314-13994/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació de les plantilles de les llars d’infants de titularitat 
de la Generalitat a Barcelona
Tram. 314-13995/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les places de llars d’infants de titularitat de la Generalitat a 
Barcelona
Tram. 314-13996/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els equipaments esportius que rebran finançament per a la 
construcció o l’arranjament el 2014, a Barcelona
Tram. 314-13997/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de promoció i di-
fusió de la cultura del 2010 ençà
Tram. 314-13998/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de construcció i posada en marxa de les residències i 
dels centres de dia a Barcelona del 2010 ençà
Tram. 314-13999/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques d’atenció social 
del 2010 ençà
Tram. 314-14000/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import, el nombre i el concepte dels ajuts atorgats als co-
merciants el primer semestre del 2014
Tram. 314-14001/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pressupostat de les operacions de compravenda de 
solars, locals i edificis fetes amb l’Ajuntament de Barcelona 
del 2010 ençà
Tram. 314-14002/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inversió feta al barri del Carmel i als seus entorns, a Barcelona, 

en forma de transferències corrents o per pagaments d’obres 
executades a l’Ajuntament de Barcelona del 2010 ençà
Tram. 314-14003/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
adquisicions de béns immobles, locals i solars el 2014
Tram. 314-14004/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques adreçades a les 
dones del 2010 ençà
Tram. 314-14005/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, 
a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques adreçades a 
l’adolescència del 2010 ençà
Tram. 314-14006/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat del cànon de l’aigua a Barcelona del 
2010 ençà
Tram. 314-14007/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques d’habitatge del 
2010 ençà
Tram. 314-14008/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques adreçades a per-
sones amb discapacitat del 2010 ençà
Tram. 314-14009/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, 
a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques adreçades a la 
gent gran del 2010 ençà
Tram. 314-14010/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pressupostat i liquidat de l’aportació a l’Ajuntament 
de Barcelona en concepte de despeses de capitalitat, subsi-
diarietat i suplència del 2010 ençà
Tram. 314-14011/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obligacions reconegudes amb l’Ajuntament de Barcelona
Tram. 314-14012/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
finques de l’Ajuntament de Barcelona cedides a la Generali-
tat del 2010 ençà
Tram. 314-14013/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de foment dels 
drets civils del 2010 ençà
Tram. 314-14014/10
Formulació p. 90
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pressupostat i liquidat per a la construcció d’equi-
paments socials a Barcelona del 2010 ençà
Tram. 314-14015/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques per a les famílies 
del 2010 ençà
Tram. 314-14016/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
finques de la Generalitat cedides a l’Ajuntament de Barcelo-
na del 2010 ençà
Tram. 314-14017/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
expropiacions iniciades o en procés de tràmit a Barcelona i 
sobre la previsió de costos el 2013 i el 2014
Tram. 314-14018/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’endeutament financer de l’Institut Català del Sòl i de l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya per la promoció i la cons-
trucció d’habitatges a Barcelona del 2010 ençà
Tram. 314-14019/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques d’infraestructures 
bàsiques i transport del 2010 ençà
Tram. 314-14020/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre grans establiments 
comercials a Barcelona del 2010 ençà
Tram. 314-14021/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pressupostat, liquidat i pendent de pagament de les 
transferències corrents i de capital atorgades a l’Ajuntament 
de Barcelona i a les seves empreses, instituts i altres entitats
Tram. 314-14022/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, 
a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de promoció de 
l’ocupació i el creixement empresarial del 2010 ençà
Tram. 314-14023/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, 
a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques adreçades a la 
infància del 2010 ençà
Tram. 314-14024/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques adreçades a per-
sones estrangeres del 2010 ençà
Tram. 314-14025/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obligacions reconegudes amb l’Ajuntament de Barcelona
Tram. 314-14026/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre les activitats de 
joc, envit o atzar a Barcelona del 2010 ençà
Tram. 314-14027/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
despeses pressupostades i liquidades en inversions a Bar-
celona el 2013 i el 2014
Tram. 314-14028/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques a Barcelona del 2004 ençà
Tram. 314-14029/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona en polítiques d’energia i qualitat 
ambiental del 2010 ençà
Tram. 314-14030/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pressupostat i liquidat dels projectes d’inversió en 
compliment de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris, a 
Barcelona del 2010 ençà
Tram. 314-14031/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
autònoms i les petites i mitjanes empreses de Barcelona que 
s’han beneficiat de les línies financeres de l’Institut Català de 
Finances del 2010 ençà
Tram. 314-14032/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pressupostat i liquidat dels lloguers de locals i edi-
ficis ocupats per la Generalitat a Barcelona del 2010 ençà
Tram. 314-14033/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de les subvencions finalistes en matèria d’atenció 
primària liquidat a l’Ajuntament de Barcelona el 2014
Tram. 314-14034/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ingressos tributaris i no tributaris recaptats a Barcelona el 
2013 i el primer semestre del 2014
Tram. 314-14035/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de millorament 
del paisatge urbà del 2010 ençà
Tram. 314-14036/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per al manteniment de les rondes 
del 2010 ençà
Tram. 314-14037/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
període mitjà de pagament de la Generalitat i els seus orga-
nismes a l’Ajuntament de Barcelona en el primer semestre 
del 2014
Tram. 314-14038/10
Formulació p. 98
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques per a persones en 
situació de pobresa extrema del 2010 ençà
Tram. 314-14039/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques a l’Ajuntament de Barcelona per a 
polítiques de sanitat del 2010 ençà
Tram. 314-14040/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost de successions i donaci-
ons a Barcelona del 2010 ençà
Tram. 314-14041/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pressupostat i liquidat de les transferències cor-
rents i de capital atorgades a l’Ajuntament de Barcelona del 
2010 ençà
Tram. 314-14042/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
vendes de béns immobles de la Generalitat a Barcelona del 
2010 ençà
Tram. 314-14043/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’in-
grés tributari derivat de l’impost sobre transmissions patrimo-
nials i actes jurídics documentats a Barcelona del 2010 ençà
Tram. 314-14044/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pressupostat i liquidat de les transferències de les 
institucions comunitàries europees per a projectes d’inver-
sió a Barcelona del 2010 ençà
Tram. 314-14045/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions econòmiques pressupostades i liquidades a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de promoció del 
turisme del 2010 ençà
Tram. 314-14046/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’im-
port pressupostat i liquidat de les transferències del Govern 
de l’Estat per a projectes d’inversió a Barcelona del 2010 ençà
Tram. 314-14047/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions al Servei de Mediació Intercultural de l’Ajunta-
ment de Barcelona durant el primer semestre del 2014
Tram. 314-14048/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones registrades en el Registre central de 
persones assegurades del Servei Català de la Salut durant 
el primer semestre del 2014
Tram. 314-14049/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’aules d’acollida per als menors immigrants a Bar-
celona
Tram. 314-14050/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de menors estrangers indocumentats que han estat 

presentats per a protecció a Barcelona durant el primer se-
mestre del 2014
Tram. 314-14051/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions al Servei d’Atenció a Immigrants i Estrangers 
Refugiats de l’Ajuntament de Barcelona durant el primer se-
mestre del 2014
Tram. 314-14052/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions al Servei de Detecció i Contacte de Menors 
Estrangers Immigrants no Acompanyats de l’Ajuntament de 
Barcelona durant el primer semestre del 2014
Tram. 314-14053/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords i convenis signats amb l’Ajuntament de Barcelona 
per a fomentar la formació i l’ocupació
Tram. 314-14054/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions a l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques de 
joventut durant el primer semestre del 2014
Tram. 314-14055/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
contractes signats amb relació a la borsa d’habitatge de lloguer 
per a joves de Barcelona durant el primer semestre del 2014
Tram. 314-14056/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’incidències a causa de la contaminació olfactiva a 
Barcelona durant el 2013 i el primer semestre del 2014
Tram. 314-14057/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
emissions de contaminants a l’atmosfera a Barcelona durant 
el primer semestre del 2014
Tram. 314-14058/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques de l’Agència Catalana de l’Aigua a 
l’àrea metropolitana de Barcelona del 2012 ençà
Tram. 314-14059/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
contaminació lluminosa a l’àrea metropolitana de Barcelona 
durant el 2013 i el primer semestre del 2014
Tram. 314-14060/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
contaminació acústica a Barcelona durant el primer semes-
tre del 2014
Tram. 314-14061/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de gestors autoritzats per l’Agència de Residus de 
Catalunya que han operat a Barcelona durant el primer se-
mestre del 2014
Tram. 314-14062/10
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
nivells de diòxid de carboni a l’àrea metropolitana de Barce-
lona durant el primer semestre del 2014
Tram. 314-14063/10
Formulació p. 106
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
consum d’aigua a Barcelona durant el primer semestre del 2014
Tram. 314-14064/10
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la recollida selectiva a Barcelona durant el primer semestre 
del 2014
Tram. 314-14065/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell de funcionament de la planta dessalinitzadora del Prat 
de Llobregat (Baix Llobregat) durant el 2013 i el primer se-
mestre del 2014
Tram. 314-14066/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
recollida de residus tecnològics a Barcelona durant el 2013 i 
el primer semestre del 2014
Tram. 314-14067/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a millorar les infraestructures i els serveis 
municipals als barris de Collserola durant el 2013 i el primer 
semestre del 2014
Tram. 314-14068/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de centres educatius que s’han adherit al programa 
Escoles Verdes durant el primer semestre del 2014
Tram. 314-14069/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat radioelèctric de Barcelona durant el 2013 i el primer 
semestre del 2014
Tram. 314-14070/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
control de qualitat de l’aigua de les platges de Barcelona du-
rant el 2013 i el primer semestre del 2014
Tram. 314-14071/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica als consorcis d’educació, d’habitat-
ge, de serveis socials i sanitari i a l’Agència de Salut Pública 
de Barcelona el 2014
Tram. 314-14072/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’actes aixecades a comerços de Barcelona amb 
relació al compliment de la normativa estatal d’horaris co-
mercials durant el 2013 i el primer semestre del 2014
Tram. 314-14073/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les inversions fetes als mercats de Barcelona del 2008 ençà
Tram. 314-14074/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
consideració que el servei de manteniment i conservació de 
la xarxa viària sigui un servei essencial
Tram. 314-14075/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius per a rebutjar la proposta del Departament de 

Territori i Sostenibilitat de declarar essencials els parcs de 
carre teres
Tram. 314-14076/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de satisfacció que té del servei de manteniment de car-
reteres fet per personal propi
Tram. 314-14077/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’externalitzar el servei de manteniment de car-
reteres
Tram. 314-14078/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius que justifiquen l’externalització del servei de mante-
niment de carre teres
Tram. 314-14079/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius tècnics per a externalitzar el servei de manteniment 
de carreteres
Tram. 314-14080/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per a privatitzar els parcs de carreteres
Tram. 314-14081/10
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del servei de manteniment de carreteres amb personal 
propi o per mitjà d’una empresa privada
Tram. 314-14082/10
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estalvi econòmic que comportaria la privatització del servei 
de manteniment de carreteres
Tram. 314-14083/10
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de treballadors que quedarien afectats per l’exter-
nalització del servei de manteniment de carreteres
Tram. 314-14084/10
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
destinació dels treballadors dels parcs de carreteres afec-
tats per l’externalització dels serveis de manteniment
Tram. 314-14085/10
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
procediment per a adjudicar el servei de manteniment de 
carreteres
Tram. 314-14086/10
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
maquinària del servei de manteniment de carreteres en cas 
d’externalització dels parcs de carreteres
Tram. 314-14087/10
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
finançament assignat al desplegament de la Llei 39/2006, de 
promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones 
en situació de dependència
Tram. 314-14088/10
Formulació p. 114
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres residencials d’acció educativa de Barcelona en data 
del 30 de juny de 2014
Tram. 314-14089/10
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de nens atesos als centres i equipaments d’atenció 
a la infància i l’adolescència de Barcelona en data del 30 de 
juny de 2014
Tram. 314-14090/10
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’expedients de regulació d’ocupació presentats a 
Barcelona del 2008 ençà
Tram. 314-14091/10
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els requeriments i les sancions a establiments de Barcelona 
que no retolen en català
Tram. 314-14092/10
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats a empreses de Barcelona
Tram. 314-14093/10
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a promoure la marca Barcelona 
del 2011 ençà
Tram. 314-14094/10
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
promoció de Barcelona com a destinació turística del 2011 
ençà
Tram. 314-14095/10
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions econòmiques a Fira de Barcelona del 2008 
ençà
Tram. 314-14096/10
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords i convenis signats amb l’Ajuntament de Barcelona 
per a fomentar la formació i l’ocupació el 2014
Tram. 314-14097/10
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats a comerços de Barcelona del 2008 ençà
Tram. 314-14098/10
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords amb l’Ajuntament de Barcelona en el marc de Barce-
lona Creixement el 2014
Tram. 314-14099/10
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els expedients i les sancions a comerços de Barcelona del 
2008 ençà
Tram. 314-14100/10
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats a projectes d’emprenedors a Barcelona del 
2008 ençà
Tram. 314-14101/10
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infraccions penals, delictes i faltes a Barcelona 
el 2014
Tram. 314-14102/10
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’hores extraordinàries fetes pels mossos d’esqua-
dra a Barcelona durant el 2014
Tram. 314-14103/10
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de denúncies per infraccions de l’Ordenança de 
mesures per a fomentar i garantir la convivència ciutadana a 
l’espai públic interposades per mossos d’esquadra a Barce-
lona durant el 2014
Tram. 314-14104/10
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
percentatge de delictes i faltes produïts a Barcelona durant 
el 2014 que els Mossos d’Esquadra han resolt
Tram. 314-14105/10
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
denúncies presentades als Mossos d’Esquadra de Barcelo-
na el primer semestre del 2014
Tram. 314-14106/10
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han ingressat en centres peniten-
ciaris de Barcelona el 2014
Tram. 314-14107/10
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de detinguts pels Mossos d’Esquadra per delictes, 
faltes i requeriments judicials a Barcelona el 2014
Tram. 314-14108/10
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’absentisme laboral a la Sala de Coordinació de la Guàrdia 
Urbana i els Mossos d’Esquadra el 2014
Tram. 314-14109/10
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
accidents laborals en el Cos de Mossos d’Esquadra el 2014, 
en concret a la regió policial Metropolitana Barcelona
Tram. 314-14110/10
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sentències amb pena de treballs en benefici de la comunitat 
dictades a Barcelona el 2014
Tram. 314-14111/10
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies per robatori al metro, als Ferrocarrils 
de la Generalitat i als tramvies metropolitans el primer se-
mestre del 2014
Tram. 314-14112/10
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies interposades a l’Oficina d’Atenció Ciu-
tadana dels Mossos d’Esquadra de la plaça de Catalunya de 
Barcelona del 2010 ençà
Tram. 314-14113/10
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data de posada en funcionament de les comissaries dels 
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Mossos d’Esquadra del districte de Sarrià - Sant Gervasi i 
del districte de Sant Martí, de Barcelona
Tram. 314-14114/10
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra a Barce-
lona i la previsió per als propers anys
Tram. 314-14115/10
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els estrangers detinguts pels Mossos d’Esquadra a Barce-
lona el 2014
Tram. 314-14116/10
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
operacions conjuntes dels Mossos d’Esquadra amb la Guàr-
dia Urbana i amb el Cos Nacional de Policia el 2014
Tram. 314-14117/10
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
promocions d’habitatges de l’Institut Català del Sòl a Barce-
lona del 2011 ençà
Tram. 314-14118/10
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació feta a l’àrea extraordinària de rehabilitació inte-
gral del barri del Carmel, de Barcelona, del 2005 ençà
Tram. 314-14119/10
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació en rehabilitació d’habitatges de Barcelona del 
2007 ençà
Tram. 314-14120/10
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
promocions d’habitatges de l’Institut Català del Sòl en fase 
de construcció a Barcelona del 2011 ençà
Tram. 314-14121/10
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
promocions d’habitatges de l’Institut Català del Sòl a Barce-
lona finalitzades del 2011 ençà
Tram. 314-14122/10
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
promocions d’habitatges de l’Institut Català del Sòl a Barce-
lona que han iniciat la seva construcció del 2011 ençà
Tram. 314-14123/10
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les subvencions atorgades per a la instal·lació d’ascensors a 
Barcelona del 2007 ençà
Tram. 314-14124/10
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
d’habitatges de protecció oficial de l’Institut Català del Sòl 
que estan buits a Barcelona del 2011 ençà
Tram. 314-14125/10
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de peticions de revisió de cèdules d’habitabilitat fe-
tes per l’Ajuntament de Barcelona del 2013 ençà
Tram. 314-14126/10
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari previst per a la posada en funcionament del nou 

centre de preventius i el nou centre de règim obert de Bar-
celona
Tram. 314-14127/10
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dates d’inici i finalització de la promoció de l’Institut Català 
del Sòl a la Colònia Castells, de Barcelona
Tram. 314-14128/10
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
subvencions atorgades per a la instal·lació d’ascensors en 
edificis privats de Barcelona del 2007 ençà
Tram. 314-14129/10
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de la cua de maniobres de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya a la plaça de Catalunya de Barcelona
Tram. 314-14130/10
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució de les obres de la línia 9 del metro al pas 
per Barcelona en data del 30 de juny de 2014
Tram. 314-14131/10
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
habitatges de protecció oficial de la Generalitat a Barcelona 
que són buits
Tram. 314-14132/10
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la inversió feta al barri del Carmel, de Barcelona, del 2013 
ençà, en forma de transferències corrents o pagaments 
d’obres a l’Agència de Promoció del Carmel i Entorns
Tram. 314-14133/10
Formulació p. 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inversió feta a la línia 9 del metro
Tram. 314-14134/10
Formulació p. 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora 
del barri de la Barceloneta, de Barcelona, acollit a la convo-
catòria del 2008 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la 
millora de barris
Tram. 314-14135/10
Formulació p. 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora 
dels barris del Bon Pastor i del Baró de Viver, de Barcelo-
na, acollit a la convocatòria del 2009 en aplicació de la Llei 
2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-14136/10
Formulació p. 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de locals per a la promoció d’habitatges protegits de 
l’Institut Català del Sòl que estan desocupats a Barcelona
Tram. 314-14137/10
Formulació p. 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora 
dels barris de la Vinya, Can Clos i Plus Ultra, de Barcelo-
na, acollit a la convocatòria del 2012 en aplicació de la Llei 
2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-14138/10
Formulació p. 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millo-



29 de juliol de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 376

SUMARI 16

ra dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana, de Barcelo-
na, acollit a la convocatòria del 2006 en aplicació de la Llei 
2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-14139/10
Formulació p. 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millo-
ra del barri del Coll, de Barcelona, acollit a la convocatòria 
del 2007 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora 
de barris
Tram. 314-14140/10
Formulació p. 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari de les obres de millorament de l’accessibilitat 
de l’intercanviador de les línies 1 i 4 del metro de l’estació 
d’Urquinaona
Tram. 314-14141/10
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora 
dels barris del Besòs i el Maresme, de Barcelona, acollit a la 
convocatòria del 2008 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa 
a la millora de barris
Tram. 314-14142/10
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora 
del barri de la Trinitat Vella, de Barcelona, acollit a la convo-
catòria del 2006 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la 
millora de barris
Tram. 314-14143/10
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora del 
barri del Raval Sud, de Barcelona, acollit a la convocatòria 
del 2010 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora 
de barris
Tram. 314-14144/10
Formulació p. 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de locals per a la promoció d’habitatges de protec-
ció oficial de la Generalitat que estan desocupats a Barce-
lona
Tram. 314-14145/10
Formulació p. 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’inversió i l’estat d’execució del projecte de millora del 
barri de la Bordeta, de Barcelona, acollit a la convocatòria 
del 2007 en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la millora 
de barris
Tram. 314-14146/10
Formulació p. 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts per a habitatges afectats per patologies estructurals al 
barri de Canyelles, de Barcelona, del 2007 ençà
Tram. 314-14147/10
Formulació p. 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
solars de l’Institut Català del Sòl a Barcelona
Tram. 314-14148/10
Formulació p. 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’habitatges iniciats i d’habitatges finalitzats per 
l’Institut Català del Sòl el 2014 i les previsions per al 2015
Tram. 314-14149/10
Formulació p. 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes de construcció d’habitatges de protecció oficial de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a Barcelona
Tram. 314-14150/10
Formulació p. 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts tramitats per a habitatges afectats per patologies es-
tructurals a Barcelona del 2013 ençà
Tram. 314-14151/10
Formulació p. 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques, pressupostades i liquidades, a 
l’Ajuntament de Barcelona per a polítiques d’habitatge del 
2013 ençà
Tram. 314-14152/10
Formulació p. 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges d’inclusió social de l’Agència de l’Habi-
tatge de Catalunya a Barcelona
Tram. 314-14153/10
Formulació p. 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica al Consorci de l’Habitatge del 2009 
ençà
Tram. 314-14154/10
Formulació p. 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes d’inversió d’Infraestructures de la Generalitat de 
Catalunya a Barcelona
Tram. 314-14155/10
Formulació p. 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari de les obres per a l’arribada de la línia 9 del metro 
a l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 314-14156/10
Formulació p. 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana ponderada de l’ús del carril VAO a l’entrada de Bar-
celona per l’avinguda de la Meridiana
Tram. 314-14157/10
Formulació p. 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
termini per a implantar la targeta T-16 i les millores que com-
portarà respecte a la T-12
Tram. 314-14158/10
Formulació p. 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de targetes T-12 sol·licita des i el nombre de viatges 
fets amb aquestes targetes el 2014
Tram. 314-14159/10
Formulació p. 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució del Pla director d’infraestructures del trans-
port públic col·lectiu de la regió metropolitana de Barcelona 
amb relació als projectes sectorials de la línia 9 del metro
Tram. 314-14160/10
Formulació p. 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions econòmiques a l’Ajuntament de Barcelona 
en matèria de transports durant el primer semestre del 2014
Tram. 314-14161/10
Formulació p. 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
ruta i el calendari previstos per a la connexió dels tramvies 
de Barcelona
Tram. 314-14162/10
Formulació p. 143
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari previst perquè les línies 9 i 10 del metro arribin al 
barri de la Marina, de Barcelona
Tram. 314-14163/10
Formulació p. 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
accidents i les incidències a les línies de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya durant el primer semestre del 2014
Tram. 314-14164/10
Formulació p. 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a l’adaptació de les instal·lacions del metro 
a les persones amb mobilitat reduïda fetes durant el primer 
semestre del 2014
Tram. 314-14165/10
Formulació p. 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre di-
verses dades relatives al servei del tramvia metropolità cor-
responents al primer semestre del 2014
Tram. 314-14166/10
Formulació p. 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
accidents i les incidències en el servei del tramvia metropo-
lità durant el primer semestre del 2014
Tram. 314-14167/10
Formulació p. 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre di-
verses dades relatives a Ferrocarrils de la Generalitat de Ca-
talunya corresponents al primer semestre del 2014
Tram. 314-14168/10
Formulació p. 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les sancions fermes per infraccions d’excés de velocitat a 
les rondes de Barcelona durant el primer semestre del 2014
Tram. 314-14169/10
Formulació p. 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
estudis econòmics relatius al transport públic elaborats du-
rant el primer semestre del 2014
Tram. 314-14170/10
Formulació p. 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
retallades en infraestructures de transport públic durant el 
primer semestre del 2014
Tram. 314-14171/10
Formulació p. 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els recursos disponibles de transport sanitari urgent del nou 
model d’atenció a les emergències
Tram. 314-14172/10
Formulació p. 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre i la distribució territorial dels vehicles d’intervenció 
ràpida del nou model d’atenció a les emergències
Tram. 314-14173/10
Formulació p. 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos de transport sanitari que necessitarà el nou dispo-
sitiu d’atenció a les emergències
Tram. 314-14174/10
Formulació p. 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
personal i el perfil professional del nou model d’atenció a les 
emergències sanitàries
Tram. 314-14175/10
Formulació p. 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost previst en el concurs de transport sanitari per la com-
pra de vehicles per al nou model d’atenció a les emergènci-
es sanitàries
Tram. 314-14176/10
Formulació p. 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de vehicles de suport vital bàsic previst pel concurs 
de transport sanitari
Tram. 314-14177/10
Formulació p. 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’hores de cobertura dels vehicles de suport vital 
bàsic previstes en el concurs de transport sanitari
Tram. 314-14178/10
Formulació p. 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’hores de cobertura dels vehicles de suport vital 
avançat previstes en el concurs de transport sanitari
Tram. 314-14179/10
Formulació p. 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
distribució territorial, la tipologia i el nombre de vehicles de 
suport vital avançat previstos en el concurs de transport sa-
nitari
Tram. 314-14180/10
Formulació p. 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
cobertura de les urgències i les emergències mèdiques en el 
concurs de transport sanitari
Tram. 314-14181/10
Formulació p. 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’acord de cessió d’ús del port de Barcelona signat entre 
l’Autoritat Portuària - Port de Barcelona i la Guàrdia Civil
Tram. 314-14182/10
Formulació p. 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de negociar amb els sindicats de bombers per a po-
sar fi al conflicte laboral
Tram. 314-14183/10
Formulació p. 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
manera com la vaga de bombers afecta la campanya de pre-
venció d’incendis de l’estiu
Tram. 314-14184/10
Formulació p. 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els serveis afectats per la vaga convocada pels sindicats de 
bombers
Tram. 314-14185/10
Formulació p. 150

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

3.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el procediment obert pel canvi 
de criteri pel que fa a la deducció de l’impost sobre el valor 
afegit
Tram. 322-00207/10
Anunci p. 150

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la previsió d’incorporar nous 
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criteris per a seleccionar els contertulians de TV3 i Cata-
lunya Ràdio
Tram. 322-00208/10
Anunci p. 151

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el grau de pluralisme polític, so-
cial i territorial en els espais informatius i d’entreteniment de 
TV3 i Catalunya Ràdio
Tram. 322-00209/10
Anunci p. 151

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la preservació del patrimoni 
cultural audiovisual
Tram. 322-00210/10
Anunci p. 151

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la cobertura territorial dels mit-
jans de la Corporació
Tram. 322-00211/10
Anunci p. 152

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la renovació dels drets de la 
fórmula 1
Tram. 322-00212/10
Anunci p. 152

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la denúncia presentada per So-
cietat Civil Catalana davant del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya contra els mitjans de la Corporació
Tram. 322-00213/10
Anunci p. 152

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els mecanismes de control del 
pluralisme polític als mitjans de la Corporació
Tram. 322-00214/10
Anunci p. 153

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el procés de cobertura informa-
tiva territorial amb recursos propis
Tram. 322-00215/10
Anunci p. 153

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre els criteris per a empla-
çar les seus territorials
Tram. 323-00088/10
Anunci p. 154

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i al director 
de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre la informació per a joves i adolescents
Tram. 323-00089/10
Anunci p. 154

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre els comentaris d’alguns 
contertulians del programa Els matins, de TV3, sobre Soci-
etat Civil Catalana
Tram. 323-00090/10
Anunci p. 154

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre els drets d’emissió dels 
grans esdeveniments esportius
Tram. 323-00091/10
Anunci p. 155

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre el tractament informatiu 
de Societat Civil Catalana
Tram. 323-00092/10
Anunci p. 155

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre el tractament de la infor-
mació relativa als habitatges d’ús turístic
Tram. 323-00093/10
Anunci p. 155

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre la planificació de la co-
bertura dels actes de l’Onze de Setembre per TV3
Tram. 323-00094/10
Anunci p. 156

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon-
dre oralment en comissió sobre la planificació de la cober-
tura dels actes de l’Onze de Setembre per Catalunya Ràdio
Tram. 323-00095/10
Anunci p. 156

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon-
dre oralment en comissió sobre els resultats de Catalunya 
Ràdio en el darrer baròmetre de l’Estudi general de mit-
jans
Tram. 323-00096/10
Anunci p. 156

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre el rendiment dels drets 
esportius
Tram. 323-00097/10
Anunci p. 157

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a respon-
dre oralment en comissió sobre els continguts de la progra-
mació vinculats a l’àmbit de l’esport
Tram. 323-00098/10
Anunci p. 157
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el finançament dels ens locals
Tram. 310-00348/10

Substanciació

Sessió núm. 37, tinguda el 23.07.2014, DSPC-P 72.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la situació de la joventut
Tram. 310-00349/10

Substanciació

Sessió núm. 37, tinguda el 23.07.2014, DSPC-P 72.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el primer any del Pacte per a la 
infància a Catalunya
Tram. 310-00350/10

Substanciació

Sessió núm. 37, tinguda el 23.07.2014, DSPC-P 72.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre les actuacions per a incen-
tivar la incorporació al mercat dels habitat-
ges buits
Tram. 310-00351/10

Substanciació

Sessió núm. 37, tinguda el 23.07.2014, DSPC-P 72.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre les dades de la liquidació del 
model de finançament del 2012
Tram. 310-00352/10

Substanciació

Sessió núm. 37, tinguda el 23.07.2014, DSPC-P 72.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre el desplegament en el curs 
2014-2015 de la Llei orgànica 8/2013, per a la 
millora de la qualitat educativa
Tram. 310-00353/10

Substanciació

Sessió núm. 37, tinguda el 23.07.2014, DSPC-P 72.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la subhasta de drets de tala 
del bosc singular de l’Avetosa de Riu, al Parc 
Natural del Cadí-Moixeró
Tram. 310-00354/10

Substanciació

Sessió núm. 37, tinguda el 23.07.2014, DSPC-P 72.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els darrers informes del Consell 
Assessor per a la Transició Nacional
Tram. 310-00355/10

Substanciació

Sessió núm. 37, tinguda el 23.07.2014, DSPC-P 72.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre l’abocador de Vacamorta, a 
Cruïlles (Baix Empordà)
Tram. 310-00356/10

Substanciació

Sessió núm. 37, tinguda el 23.07.2014, DSPC-P 72.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el futur dels centres oberts i els 
serveis d’intervenció socioeducativa
Tram. 310-00357/10

Substanciació

Sessió núm. 37, tinguda el 23.07.2014, DSPC-P 72.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre el dictamen del Consell de 
Garanties Estatutàries sobre el Decret llei 
3/2014, pel qual s’estableixen mesures ur-
gents per a l’aplicació a Catalunya de la Llei 
27/2013, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local
Tram. 310-00358/10

Substanciació

Sessió núm. 37, tinguda el 23.07.2014, DSPC-P 72.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el sostre de despesa de la Ge-
neralitat per al 2015
Tram. 310-00359/10

Substanciació

Sessió núm. 37, tinguda el 23.07.2014, DSPC-P 72.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre les balan-
ces fiscals i sobre l’entrevista amb el presi-
dent del Govern de l’Estat
Tram. 317-00204/10

Substanciació

Sessió núm. 37, tinguda el 23.07.2014, DSPC-P 72.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre el planteja-
ment de la reunió amb el president del Go-
vern de l’Estat
Tram. 317-00205/10

Substanciació

Sessió núm. 37, tinguda el 23.07.2014, DSPC-P 72.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la liquidació 
del sistema català de caixes i sobre la impu-
nitat dels responsables de l’enfonsament de 
Catalunya Caixa
Tram. 317-00206/10

Substanciació

Sessió núm. 37, tinguda el 23.07.2014, DSPC-P 72.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre el compli-
ment de les mesures de transparència i re-
generació democràtica
Tram. 317-00207/10

Substanciació

Sessió núm. 37, tinguda el 23.07.2014, DSPC-P 72.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre el bombar-
deig contra la població de Gaza
Tram. 317-00208/10

Substanciació

Sessió núm. 37, tinguda el 23.07.2014, DSPC-P 72.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la gestió de 
les urgències i el garantiment dels serveis en 
l’àmbit de la sanitat pública
Tram. 317-00209/10

Substanciació

Sessió núm. 37, tinguda el 23.07.2014, DSPC-P 72.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre les propos-
tes i els objectius de la reunió amb el presi-
dent del Govern de l’Estat
Tram. 317-00210/10

Substanciació

Sessió núm. 37, tinguda el 23.07.2014, DSPC-P 72.
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1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les promocions d’habitatges de pro-
tecció oficial en règim de lloguer a la venda 
per llurs llogaters actuals
Tram. 314-12655/10

Resposta del Govern
Reg. 74012 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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 314-12655/10 us 
informo del següent:

La proposta de comercialització i venda d’habitatges 
i annexes vinculats de protecció oficial de lloguer al 
seus arrendataris comprèn un total de 22 promocions 
que a dia d’avui han exhaurit el termini de vinculació 
al règim d’arrendament. Us trameto, adjunta, la relació 
d’aquests habitatges, així com la procedència del sòl.

D’aquestes promocions no n’hi ha cap que estigui cons-
truïda sobre terrenys qualificats com equipaments, do-
tacionals o reservats per a gent gran o destinats a joves.

El programa va dirigit a favor d’uns arrendataris que 
tinguin antiguitat mínima superior als 5 anys.

Pel que fa al preu de venda dels habitatges, aquest es 
calcularà en funció del resultat d’aplicar un percentat-
ge de reducció sobre el preu més baix entre el del mer-
cat lliure i el preu màxim aplicable segons la normati-
va de protecció oficial.

Aquelles persones que no estiguin interessades en 
l’adquisició de l’habitatge romandran com a titulars 
d’arrendament en les mateixes condicions que han es-
tat fins a la data.

Els habitatges es transmetran en el seu estat actual, 
així mateix es posarà a disposició dels adquirents la 
informació i documentació exigida en la normativa vi-
gent.

L’Incasòl ha informat del programa de venda dels ha-
bitatges de protecció oficial a cadascun dels alcaldes 
dels municipis on s’ubiquen els habitatges.

Barcelona, 14 de juliol de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les promocions d’habitatges de pro-
tecció oficial en règim de lloguer o desocu-
pats que preveu cedir a empreses i altres in-
versors
Tram. 314-12656/10

Resposta del Govern
Reg. 74013 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-12656/10 i 314-12657/10, amb les següents consi-
deracions:

La Generalitat de Catalunya no té previst iniciar du-
rant el 2014 cap procés de venda o cessió de promo-
cions d’habitatges de protecció oficial a empreses o al-
tres inversors.

Barcelona, 14 de juliol de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els habitatges de protecció oficial en 
règim de lloguer que no siguin adquirits per 
llurs llogaters actuals
Tram. 314-12657/10

Resposta del Govern
Reg. 74013 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12656/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la cessió de sòl o habitatges per a co-
operatives sense afany de lucre per a fer ha-
bitatge social
Tram. 314-12658/10

Resposta del Govern
Reg. 74014 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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 la pregunta parlamentària 314-12658/10 us 
informo del següent:

El Govern de la Generalitat de Catalunya continua col-
laborant amb les cooperatives d’habitatge a través de 
l’Incasòl, mantinguda històricament, per a la promo-
ció d’habitatge social.

Igualment es manté la iniciativa d’aquest Govern de 
cedir habitatges a agrupacions i entitats del tercer sec-
tor per dotar-los de recursos en la seva activitat de 
lluita contra l’exclusió social residencial, a través de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Barcelona, 14 de juliol de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques en polí-
tica de dependència en el període 2010-2013
Tram. 314-12746/10

Resposta del Govern
Reg. 74592 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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 314-12746/10 us 
informo que podreu trobar la informació sol·licitada a 
la documentació que s’annexa amb aquesta resposta.

Barcelona, 18 de juliol de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de reunions del grup d’ex-
perts per a la llei d’autonomia personal i 
atenció a la dependència
Tram. 314-12747/10

Resposta del Govern
Reg. 74593 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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 314-12747/10, 
314-12748/10, 314-12749/10 i 314-12750/10 us infor-
mo que hi ha hagut cinc reunions plenàries del Comitè 
d’experts per a la redacció del document de bases de 
la Llei catalana de l’autonomia personal. A més, hi ha 
hagut tant trobades internes com reunions de caràcter 
bilateral amb els membres del Comitè per tal d’apro-
fundir en aspectes concrets.

Actualment s’està fent una anàlisi dels diferents esce-
naris pressupostaris atès que cal establir un sistema 
que sigui sostenible. Un cop finalitzats, es promou-
rà un procés de participació amb grups parlamenta-
ris, entitats representants, associacions municipalistes, 
proveïdors, agents socials i ciutadania en general i es 
preveu que la Llei catalana de l’autonomia personal 
es presentarà al Parlament per a la seva aprovació par-
lamentària abans del final de la legislatura.

Barcelona, 18 de juliol de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el procediment de participació per a 
la llei d’autonomia personal i atenció a la de-
pendència
Tram. 314-12748/10

Resposta del Govern
Reg. 74593 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12747/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari previst per a acordar el 
projecte de llei d’autonomia personal i aten-
ció a la dependència
Tram. 314-12749/10

Resposta del Govern
Reg. 74593 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12747/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el finançament previst per a la llei 
d’autonomia personal i atenció a la depen-
dència
Tram. 314-12750/10

Resposta del Govern
Reg. 74593 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12747/10.

Pregunta al Govern a respondre per  escrit 
so bre les sancions a establiments  comercials 
per no retolar en català imposades el 2013
Tram. 314-12762/10

Resposta del Govern
Reg. 74653 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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 314-12762/10 us 
informo del següent:

Durant el 2013 no s’han fet requeriments.

A 30 de juny de 2014 hi ha 78 expedients en tramita-
ció. Dels 78 expedients en tràmit, n’hi ha 38 que conte-
nen denúncies, totes elles de particulars.

Pel que fa a el nombre d’expedients sancionadors i 
l’import total de les multes durant l’any 2013, s’adjunta 
en l’annex 1.

Pel que fa a l’import que s’ha recaptat durant l’any 
2013 s’adjunta en l’annex 2.

Nota: La base de dades acumula totes les sancions re-
latives a la infracció de vulneració dels drets lingüís-
tics definits a l’article 128 del Codi de Consum, sense 
diferenciar els diferents motius o idiomes.

Barcelona, 17 de juliol de 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.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estudi informatiu i d’impacte ambien-
tal del projecte de millorament de la carrete-
ra N-141 entre Bescanó i Salt
Tram. 314-12770/10

Resposta del Govern
Reg. 74015 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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 314-12770/10 us 
informo del següent:

L’estudi informatiu de Condicionament: Corredor 
Brugent-Ter. N-141e, PK 106,200 al PK 112,000. 
Tram: Bescanó-Salt desenvolupa aquelles alternatives 
de traçat que són viables des d’un punt de vista tècnic 
i econòmic. En tot cas, l’alternativa «0» de millora de 
la carretera actual s’executa actualment de forma par-
cial mitjançant unes obres que es troben en execució i 
és compatible amb la construcció del traçat en variant. 
S’analitzarà amb detall aquesta proposta a l’informe 
d’al·legacions com a al·legació presentada en el tràmit 
d’informació pública.

Els aspectes mediambientals de l’actuació es conside-
raran dins del procediment establert per a la tramita-
ció mediambiental que ha de permetre la Declaració 
d’Impacte Ambiental corresponent.

Els aspectes referents a les possibles interaccions geo-
lògiques es tractaran, si s’escau, al projecte construc-
tiu, un cop definida l’alternativa a desenvolupar i apro-
vat definitivament l’estudi informatiu.

Barcelona, 14 de juliol de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos previstos per al mante-
niment dels habitatges d’Adigsa al Pla d’en 
Boet, de Mataró (Maresme)
Tram. 314-12771/10

Resposta del Govern
Reg. 74016 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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 la pregunta parlamentària 314-12771/10 us 
informo del següent:

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) gestiona 
habitatges en 4 promocions al Pla d’en Boet a Mataró.

A la promoció de lloguer que gestiona l’AHC (Pla d’en 
Boet 94) s’efectuen el corresponents manteniments 
preventius:

– Clavegueram (1 actuació anual)
– Ascensors (1 revisió mensual)
– Plaques solars (1 revisió trimestral)
– Contra incendis (4 revisions a l’any)

També es realitzen les actuacions necessàries per a la 
conservació dels habitatges i zones comunes d’aquesta 
promoció.

L’AHC s’encarrega del manteniment i la conservació 
dels habitatges de lloguer que gestiona en la resta de 
promocions, de compra venda o d’accés diferit, i no 
actua en les zones comunes d’aquestes promocions, 
atès que la comunitat de propietaris és la responsable 
d’aquestes actuacions.

Durant el 2013 l’AHC va realitzar 86 actuacions i fins 
el mes de maig del 2014 ha realitzat 14 actuacions.

Barcelona, 14 de juliol de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges d’Adigsa al Pla 
d’en Boet, de Mataró (Maresme), que s’han 
venut
Tram. 314-12772/10

Resposta del Govern
Reg. 74017 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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 314-12772/10 us 
informo del següent:

Els habitatges que formen el barri de Pla d’en Boet de 
Mataró van ser transferits pel Reial Decret 1009/85, 
de 5 de juny, de l’Estat a la Generalitat de Catalu-
nya. Aquests habitatges es varen adjudicar en règim 
de compravenda i se’n va formalitzar contracte privat 
amb els titulars. Actualment, la gran majoria d’aquests 
habitatges estan escripturats.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), amb 
l’objectiu de facilitar l’accés als habitatges públics a 
aquella part de la població amb ingressos baixos, ad-

judica qualsevol habitatge que es recupera en règim de 
lloguer assequible.

Així mateix, el 2 d’octubre de 2008, el Consell d’Ad-
ministració d’ADIGSA (l’organisme competent en 
aquell moment) va aprovar el Programa de Vendes per 
als arrendataris dels habitatges amb una antiguitat su-
perior als 25 anys, les condicions del qual ja eren in-
viables en aquells moments. En aquelles dates, es va 
oferir la compra als 30 arrendataris que reunien els re-
quisits necessaris, però atesa la seva situació econò-
mica i la dificultat per obtenir finançament, no es va 
arribar a materialitzar cap venda.

Fins a la data, a l’AHC només s’han presentat 7 ins-
tàncies dels arrendataris del barri de Pla d’en Boet 
sol·licitant informació de les condicions de venda dels 
seus habitatges. En aquest sentit, l’AHC està estudiant 
una nova oferta de venda, per a la qual revisarà les 
condicions establertes per a l’adquisició dels habitat-
ges, i posteriorment contactarà amb els veïns per a in-
formar-los.

Actualment, restem l’espera que es concreti el nou 
Programa de vendes, per poder concretar el nombre 
d’habitatges que es preveu vendre al barri de Pla d’en 
Boet.

Barcelona, 14 de juliol de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el coneixement de l’afectació en el 
trànsit ferroviari entre Lleida i Manresa per 
l’esfondrament d’un terraplè a Granyanella 
(Segarra)
Tram. 314-12796/10

Resposta del Govern
Reg. 74579 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-12796/10 a 314-12799/10, amb les següents consi-
deracions:

El Departament de Territori i Sostenibilitat té coneixe-
ment de la limitació temporal de velocitat a 20 Km/h 
imposada per Adif en el pk 232 de la línia Tàrrega-
Cervera, per qüestions d’inestabilitat del terreny.

L’Adif, com a titular de la infraestructura ferroviària i 
responsable del seu manteniment, és l’ens responsable 
de garantir la seguretat de la circulació ferroviària, i 
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en aquest sentit ens ha informat que després de realit-
zar una primera actuació, s’ha introduït una limitació 
temporal de velocitat i porta a terme un procediment 
de vigilància i assajos.

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha sol-
licitat a l’Adif que dugui a terme les actuacions neces-
sàries per garantir la seguretat i suprimir les limita-
cions temporals de velocitat existents, tant en aquest 
punt com a la resta de la xarxa ferroviària.

L’Adif ha informat al Departament que finalitzada la 
redacció del projecte constructiu, actualment en curs, 
per a la definició de les actuacions necessàries, pro-
gramarà la seva execució en el marc del conjunt d’ac-
tuacions previstes per al conjunt de la xarxa.

Barcelona, 17 de juliol de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la solució de l’afectació en el trànsit 
ferroviari entre Lleida i Manresa per l’esfon-
drament d’un terraplè a Granyanella (Segarra)
Tram. 314-12797/10

Resposta del Govern
Reg. 74579 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12796/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la seguretat del trànsit ferroviari en-
tre Lleida i Manresa per l’esfondrament d’un 
terraplè a Granyanella (Segarra)
Tram. 314-12798/10

Resposta del Govern
Reg. 74579 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12796/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inversió en la línia de tren entre Llei-
da i Manresa
Tram. 314-12799/10

Resposta del Govern
Reg. 74579 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12796/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’externalització del servei de mante-
niment de carreteres
Tram. 314-12810/10

Resposta del Govern
Reg. 74561 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-12810/10 a 314-12816/10 i 314-12835/10 a 314-
12838/10, amb les següents consideracions:

El Govern considera necessari millorar el sistema de 
gestió directa de les carreteres de la Generalitat, pas-
sant dels 13 àmbits d’implantació als 30. En aquest 17 
àmbits de nova gestió, no es disminuirà el nivell actual 
de serveis de la conservació i l’explotació de les nos-
tres carreteres i, en tot cas, es prioritzaran les funcions 
de vigilància, supervisió i control pel personal actual.

Respecte al personal actual, tots els treballadors man-
tindran el lloc de treball.

El procediment d’adjudicació dels 30 contractes ex-
terns que donen suport al manteniment de les carrete-
res és el que preveu la normativa vigent.

Les noves licitacions tenen l’objectiu d’adequar cada 
contracte a la realitat de cadascun dels parcs, per as-
segurar-ne el millor nivell de servei i prestacions. Els 
nous contractes han de permetre resoldre la proble-
màtica associada al gran nombre i gestió de factures i 
també de la disponibilitat de la maquinària.

Barcelona, 17 de juliol de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de l’externalització del ser-
vei de manteniment de carreteres
Tram. 314-12811/10

Resposta del Govern
Reg. 74561 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12810/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els estalvis previstos en cas de priva-
titzar els serveis de manteniment de carre-
teres
Tram. 314-12812/10

Resposta del Govern
Reg. 74561 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12810/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de treballadors afectats per 
l’externalització del servei de manteniment 
de carreteres
Tram. 314-12813/10

Resposta del Govern
Reg. 74561 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12810/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el procediment per a adjudicar el ser-
vei de manteniment de carreteres
Tram. 314-12814/10

Resposta del Govern
Reg. 74561 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12810/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el termini per a externalitzar el servei 
de manteniment de carreteres
Tram. 314-12815/10

Resposta del Govern
Reg. 74561 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12810/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la destinació dels treballadors dels 
parcs afectats en cas d’externalització del 
servei de manteniment de carreteres
Tram. 314-12816/10

Resposta del Govern
Reg. 74561 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12810/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell del servei de manteniment de 
carreteres
Tram. 314-12835/10

Resposta del Govern
Reg. 74561 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12810/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius tècnics per a l’externalitza-
ció del servei de manteniment de carreteres
Tram. 314-12836/10

Resposta del Govern
Reg. 74561 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12810/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del servei de manteniment de 
carreteres
Tram. 314-12837/10

Resposta del Govern
Reg. 74561 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12810/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el pagament de les despeses de 
la maquinària en el cas que s’externalitzi el 
servei de manteniment de carreteres
Tram. 314-12838/10

Resposta del Govern
Reg. 74561 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12810/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de la variant de les Preses 
(Garrotxa)
Tram. 314-12843/10

Resposta del Govern
Reg. 74562 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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 314-12843/10 us 
informo del següent:

Es troba en fase d’inici la redacció del nou estudi in-
formatiu i l’estudi d’impacte ambiental de la variant de 
les Preses, que recollirà la possibilitat de discórrer en 
superfície i analitzarà diverses alternatives, prioritzant 
específicament la correcta implantació de la infraes-
tructura des dels punts de vista paisatgístic i hidràulic.

El Govern de la Generalitat cercarà el màxim consens 
territorial en la definició de l’actuació, i una vegada 
finalitzat l’estudi informatiu es podrà conèixer el seu 
cost aproximat i termini d’execució.

Barcelona, 17 de juliol de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de la variant de Bescanó, 
Sant Gregori i Girona
Tram. 314-12844/10

Resposta del Govern
Reg. 74563 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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 314-12844/10 us 
informo del següent:

L’opció escollida a l’estudi informatiu de la variant 
de Bescanó: Condicionament. Corredor Brugent-Ter. 
Carretera N-141e, PK 105,730 al 112,500. Tram: Bes-
canó-Salt és l’anomenada alternativa 1. Anteriorment, 
a l’any 2011, s’havia fet la informació corresponent a 
l’informe d’abast d’aquesta actuació.

En tot cas, la voluntat d’aquest Departament és 
aconseguir el màxim consens territorial sempre que 
es basi en el desenvolupament d’aquelles alterna-
tives de traçat que siguin viables tècnicament i 
econòmicament, i amb el màxim respecte mediam-
biental.

Barcelona, 17 de juliol de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de pagar les expropiacions 
de la carretera C-31
Tram. 314-12845/10

Resposta del Govern
Reg. 74564 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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 314-12845/10 us 
informo del següent:

A dia d’avui, no es pot saber la data de pagament als 
propietaris afectats de les expropiacions de la C-31, 
ja que depèn de les disponibilitats de la Tresoreria 
General. Ara bé, pel que fa a la comptabilització dels 
documents comptables corresponents al deute pen-
dent d’aquest projecte, s’ha tramitat amb càrrec al
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pressupost del Departament de Territori i Sostenibi-
litat per al 2014.

Barcelona, 17 de juliol de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges buits de titu-
laritat pública
Tram. 314-12846/10

Resposta del Govern
Reg. 74565 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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 314-12846/10 us 
informo del següent:

La Generalitat de Catalunya disposa de 1.193 habitat-
ges buits (adjudicats pendents de lliurament, reservats, 
en procés d’adjudicació, vacants i no disponibles per 
ocupacions il·legals), lluny dels 3.264 identificats el 
2011.

D’aquests habitatges, 134, que van ser construïts entre 
els anys 2004 i 2010, no s’han lliurat mai ja que estan 
situats en municipis com Amposta, Gandesa, La Torre 
de Cabdella, l’Ampolla, Sant Carles de la Ràpita i al-
tres, que no tenen demanda d’habitatge.

Us trametem, annexa, la relació d’habitatges buits per 
municipis.

Barcelona, 17 de juliol de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’efecte dels temporals en les platges 
i el passeig marítim de Pineda de Mar (Ma-
resme)
Tram. 314-12848/10

Resposta del Govern
Reg. 74566 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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 314-12848/10 us 
informo del següent:

Pel que fa al manteniment de les platges, l’article 111 
de la Llei de costes determina que es tracta d’una com-
petència municipal.

Quant a les obres de reparació dels trams del passeig 
marítim, cal que l’Ajuntament i el Ministeri d’Agricul-
tura, Alimentació i Medi Ambient, a través de la De-
marcació de Costes de l’Estat a Catalunya, acordin els 
termes tècnics i econòmics per finançar i dur a terme 
les actuacions de reparació i defensa dintre de les seves 
competències. Per la seva banda, la Direcció General 
d’Ordenació del Territori i Urbanisme haurà d’autorit-
zar les obres corresponents, de conformitat amb les se-
ves competències en gestió del domini públic i la zona 
de servitud de protecció, si s’escau.

Barcelona, 17 de juliol de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions amb el Ministeri d’Agri-
cultura, Alimentació i Medi Ambient per a 
cercar una solució a l’efecte dels temporals 
en les platges i el passeig marítim de Pineda 
de Mar (Maresme)
Tram. 314-12849/10

Resposta del Govern
Reg. 74567 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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 314-12849/10 us 
informo del següent:

La Direcció General d’Ordenació del Territori i Urba-
nisme i la Demarcació de Costes de l’Estat a Catalu-
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nya s’han reunit per parlar sobre la 4a fase del Projec-
te executiu de passeig marítim a Pineda de Mar, per 
tractar del traçat definitiu i dels possibles problemes 
d’afectació a concessions existents. Properament hi 
haurà una reunió de caire tècnic amb l’Ajuntament de 
Pineda de Mar i la Demarcació per consensuar el pro-
jecte i proposar els canvis adequats.

Barcelona, 17 de juliol de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions amb els ajuntaments del 
Maresme per a cercar una solució a l’efecte 
dels temporals en platges i passeigs marítims
Tram. 314-12850/10

Resposta del Govern
Reg. 74568 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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 314-12850/10 us 
informo del següent:

La Direcció General d’Ordenació del Territori i Urba-
nisme s’ha reunit amb tots aquells Ajuntaments que ho 
han sol·licitat per analitzar els efectes dels temporals 
sobre el litoral.

Barcelona, 17 de juliol de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la solució a l’erosió de la sorra de les 
platges de l’alt Maresme
Tram. 314-12852/10

Resposta del Govern
Reg. 74569 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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 314-12852/10 us 
informo del següent:

La problemàtica relativa a l’erosió de les platges en 
l’àmbit del Baix Maresme ha comportat un estudi, que 

ha redactat el Centre Internacional d’Investigació dels 
Recursos Costaners (CIIRC), que es circumscriu a una 
cel·la litoral determinada. D’aquest estudi es poden ex-
traure conclusions tècniques que es podran fer exten-
sives al litoral de tot el Maresme i que caldrà compati-
bilitzar i consensuar tant amb els Ajuntaments que en 
formen part, com amb l’Administració de l’Estat, que 
treballa actualment en un document d’estratègia per a 
la realització i finançament de les actuacions necessà-
ries per garantir l’estabilitat dels trams del litoral del 
Maresme.

Barcelona, 17 de juliol de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la privatització dels parcs de conser-
vació de carreteres
Tram. 314-12853/10

Resposta del Govern
Reg. 74570 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-12853/10 a 314-12857/10, amb les següents consi-
deracions:

El nou sistema de gestió de la conservació de les car-
reteres no afecta exclusivament als parcs de la demar-
cació de Lleida sinó al conjunt de tots els àmbits de 
conservació.

Aquest sistema no suposarà cap acomiadament de per-
sonal actual. Tots els treballadors mantindran el seu 
lloc de treball.

El sistema té per objectiu la racionalització i l’optimit-
zació dels recursos, adoptada en base a l’anàlisi de la 
situació del personal i a la complexitat de la seva ges-
tió actual, tot prioritzant per al personal actual les fun-
cions de vigilància supervisió i control.

Barcelona, 17 de juliol de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el futur dels treballadors del parc de 
conservació de carreteres de la província de 
Lleida
Tram. 314-12854/10

Resposta del Govern
Reg. 74570 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12853/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els estudis econòmics que justifiquen 
la privatització del parcs de conservació de 
carreteres de la província de Lleida
Tram. 314-12855/10

Resposta del Govern
Reg. 74570 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12853/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el destí de la maquinària mòbil dels 
parcs de conservació de carreteres de titu-
laritat pública
Tram. 314-12856/10

Resposta del Govern
Reg. 74570 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12853/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recol·locació del personal fix del 
parc de conservació de carreteres de la pro-
víncia de Lleida
Tram. 314-12857/10

Resposta del Govern
Reg. 74570 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12853/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Corredor Mediterrani i la instal·lació 
de vies d’amplada ibèrica
Tram. 314-12860/10

Resposta del Govern
Reg. 74571 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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 314-12860/10 us 
informo del següent:

El Govern de la Generalitat considera una actuació es-
tratègica i prioritària la implantació de l’ample estàn-
dard europeu a tot el Corredor Mediterrani.

Amb el mateix objectiu, el Ministeri de Foment té ac-
tualment en execució i contractació diverses actuacions 
per implantar aquest ample al Corredor Mediterrani 
entre Castelló i el Nus de Castellbisbal, amb les soluci-
ons específiques per a cada tram d’implantació de l’am-
ple estàndard europeu i/o l’ample mixt (estàndard euro-
peu i ibèric), de forma que sempre hi hagi continuïtat 
de l’ample estàndard europeu a tot el corredor.

La definició dels requeriments de circulació als dife-
rents trams de la xarxa ferroviària, l’estableix Adif, en 
virtut de les seves competències com a titular i gestor 
de la infraestructura, d’acord amb les característiques 
específiques de cada tram i dels elements que confor-
men la infraestructura.

La travessa polivalent va ser dissenyada per permetre 
instal·lar l’ample de via ibèric o l’estàndard europeu, 
però no tots dos alhora. Tot i així, actualment existeixen 
tecnologies que fan possible implementar l’ample mixt 
en un corredor, aprofitant les travesses polivalents.

Barcelona, 17 de juliol de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’àmbit funcional del Penedès i el Pla 
territorial parcial del Penedès
Tram. 314-12861/10

Resposta del Govern
Reg. 74572 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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 la pregunta parlamentària 314-12861/10 us 
informo del següent:

La llei 23/2010, del 22 de juliol, de modificació de la 
Llei 1/1995 i de la Llei 23/1983 per a fixar l’àmbit de 
planificació territorial del Penedès establia dos objec-
tius. El primer, la delimitació de l’àmbit funcional de 
planificació territorial parcial del Penedès mitjançant 
l’adscripció a l’àmbit de les Comarques Centrals dels 
municipis de l’Anoia que manifestessin la seva volun-
tat en aquest sentit. El segon, l’elaboració del Pla terri-
torial parcial del Penedès amb la constitució d’un grup 
de treball integrat per l’administració de la Generalitat 
i les administracions locals.

El Decret 208/2013, de 30 de juliol, pel qual es desple-
ga la Llei 23/2010, del 22 de juliol, de modificació de 
la Llei 1/1995 i de la Llei 23/1983 per fixar l’àmbit de 
planificació territorial del Penedès (publicat al DOGC 
núm. 6430 d’1 d’agost de 2013) va establir el mecanis-
me de delimitació de l’àmbit i la composició del grup 
de treball.

La delimitació de l’àmbit va ser aprovada, per Acord 
de Govern, el dia 4 de febrer de 2014. L’àmbit inclou 
les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el 
Garraf i l’Anoia excepte els municipis de Calaf, Calon-
ge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, els Prats de 
Rei, Pujalt, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavi-
nera i Veciana que van manifestar la seva voluntat de 
formar part de l’àmbit de les Comarques Centrals.

El passat 17 de juny, el Govern va aprovar iniciar la re-
dacció del Pla territorial parcial del Penedès.

L’elaboració i tramitació d’un pla territorial parci-
al està subjecta al procediment establert pel Decret 
142/2005, de 12 de juliol, d’aprovació del Reglament 
pel qual es regula el procediment d’elaboració, trami-
tació i aprovació dels plans territorials parcials. Això 
implica que l’avantprojecte s’ha de sotmetre a un perí-
ode d’informació pública i participació i d’un projecte 
de pla que s’ha de tornar a sotmetre a audiència i infor-
mació pública. La tramitació, òbviament, ha d’inclou-
re un procés d’avaluació ambiental.

Pel seu abast, mecanisme de participació i garanties 
de tramitació, el procés d’elaboració i de tramitació 
d’un pla territorial és un procés llarg, generalment no 
inferior a un parell d’anys.

Tot i que l’Acord de Govern de formulació del pla ter-
ritorial parcial del Penedès constitueix l’encàrrec for-
mal d’iniciar els treballs, els equips tècnics de la Di-
recció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme 
fa mesos que treballen en el refós del planejament ter-
ritorial vigent i en les cartografies i documentació de 
base necessàries. Les tasques prèvies estan fetes per 
poder començar a treballar tan bon punt es constituei-
xi el grup de treball que, d’acord amb el que estableix 
el Decret 208/2013, es podrà constituir en el termini 
de 2 mesos des de l’aprovació de l’Acord.

Pel que fa a la seva composició, el Decret esmentat es-
tableix la següent:

a) Quatre persones en representació del departament 
competent en matèria d’ordenació del territori, una de 
les quals ha de moderar les reunions del grup de tre-
ball.

b) El director o directora dels serveis territorials del 
departament competent en matèria d’ordenació del ter-
ritori a Barcelona, Catalunya Central i Tarragona.

c) Una persona en representació del departament com-
petent en matèria d’agricultura, una altra persona en 
representació del departament competent en matèria 
d’empresa i ocupació i una altra persona en represen-
tació del departament competent en matèria d’admi-
nistració local, a proposta dels consellers o conselleres 
respectius.

d) Tres persones membres dels ens locals per cadascu-
na de les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, 
el Garraf i l’Anoia, dues de les quals a proposta de les 
organitzacions associatives d’entitats locals més repre-
sentatives de Catalunya i l’altra a proposta del consell 
comarcal respectiu, el qual procurarà garantir la re-
presentació dels municipis petits pel que fa a nombre 
d’habitants.

La Llei 4/2011, de 8 de juny que va modificar la Llei 
30/2010, de 3 d’agost, de vegueries, va determinar que 
la constitució de les vegueries es produirà simultània-
ment una vegada es modifiqui la normativa estatal ne-
cessària per a la creació de les vegueries, el que inclou:

(i) una modificació dels límits provincials per ade-
quar-los a la demarcació territorial de les vegueries, 
tal i com estableix l’article 141.1 de la Constitució es-
panyola; i

(ii) l’establiment del règim electoral de les vegueries, 
tal i com requereix la Llei orgànica del règim electoral 
general que als articles 204 i següents estableix una 
sèrie de regles per determinar com s’escullen els dipu-
tats provincials.

En tots dos casos, es requereix una llei orgànica. Trac-
tant-se d’una llei orgànica estatal, la incitativa davant 
les Corts Generals correspon al Govern de l’Estat, al 
Congrés, al Senat o al Parlament de Catalunya (article 
87 de la Constitució espanyola).

Per aquest motiu, ja amb anterioritat, es va aprovar 
l’Acord de Govern de 10 de maig de 2011, pel qual 
es proposa al Parlament de Catalunya la tramitació i 
aprovació de les iniciatives legislatives necessàries per 
al desenvolupament de l’organització territorial pre-
vista a la Llei 30/2010, de 3 d’agost, de vegueries.

Barcelona, 17 de juliol de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat



29 de juliol de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 376

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la convocatòria de places de bombers 
per al 2014 i el 2015
Tram. 314-12961/10

Resposta del Govern
Reg. 74312 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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 314-12961/10, us 
informo del següent:

No és possible realitzar una convocatòria de places 
de bombers l’any 2014, ja que l’article 35 de la Llei 
1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Genera-
litat de Catalunya per al 2014 estableix que en aquest 
exercici no es poden aprovar noves ofertes d’ocupació 
pública i se suspèn l’execució de les ofertes d’ocupa-
ció pública vigents, la convocatòria de les quals no ha-
gués estat publicada.

Per poder realitzar una convocatòria l’any 2015 cal es-
perar a l’aprovació de la llei de pressupostos per a l’any 
2015.

Barcelona, 15 de juliol de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la instal·lació d’un heliport al parc de 
bombers de la Seu d’Urgell (Alt Urgell)
Tram. 314-12963/10

Resposta del Govern
Reg. 74060 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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 314-12963/10, us 
informo del següent:

El Departament d’Interior, escoltada l’opinió de l’al-
calde de la Seu d’Urgell, no es tanca a estudiar la pos-
sibilitat de disposar d’un heliport o d’una base adient 
més propera al parc de bombers d’aquesta població.

Barcelona, 14 de juliol de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de reunió de la Junta de 
Seguretat de Catalunya
Tram. 314-12966/10

Resposta del Govern
Reg. 74061 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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 314-12966/10 us 
informo del següent:

Està previst continuar negociant amb el Govern de 
l’Estat per materialitzar principis d’acord que puguin 
ser elevats a acords definitius a la Junta de Seguretat 
de Catalunya, prevista a l’article 164.4 de l’Estatut, so-
ta la presidència del President de la Generalitat, per 
tal d’assegurar la coordinació de les polítiques de se-
guretat i l’activitat dels diferents cossos policials que 
desenvolupen les funcions a Catalunya, i establir els 
mecanismes de bescanvi d’informació i els protocols 
de col·laboració i actuació coordinada.

Barcelona, 14 de juliol de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació del sistema actual del 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència 112
Tram. 314-12967/10

Resposta del Govern
Reg. 74313 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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 314-12967/10 us 
informo del següent:

D’acord amb l’article 5 de la Llei 9/2007, de 30 de juli-
ol, el servei públic d’atenció de les trucades d’urgència 
per mitjà del número telefònic 112 ha d’ésser prestat 
amb caràcter exclusiu pel departament competent en 
matèria de seguretat pública de l’Administració de la 
Generalitat, mitjançant l’entitat de dret públic Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Cata-
lunya (CAT112).
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Des del CAT112 s’han de rebre, atendre, tractar, ava-
luar i derivar les trucades que es facin en el territori 
de Catalunya al número 112 i s’han de fer els reque-
riments d’assistència que es considerin pertinents als 
centres directius, els organismes i les entitats compe-
tents en cada matèria; de la mateixa manera, el CAT112 
es constitueix en la infraestructura física i el sistema de 
serveis en el qual s’han de localitzar els recursos hu-
mans i els mitjans materials i tecnològics i també el 
conjunt de bases de dades, procediments de comuni-
cació, protocols d’actuació i sistemes de qualitat ne-
cessaris per al correcte funcionament del servei públic 
d’atenció de trucades d’urgència mitjançant el número 
telefònic únic europeu 112 en el territori de Catalunya.

No està previst cap canvi de sistema a aquest respecte.

Barcelona, 9 de juliol de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per a solu-
cionar les deficiències en el manteniment i 
la neteja de les instal·lacions dels parcs de 
bombers
Tram. 314-12968/10

Resposta del Govern
Reg. 74314 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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 314-12968/10 us 
informo del següent:

La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incen-
dis i Salvaments (DGPEIS) disposa d’un contracte de 
manteniment multitècnic, des del 4 d’abril de 2014, 
per dur a terme el manteniment correctiu i preventiu 
dels edificis de la DGPEIS (parcs de bombers i regi-
ons d’Emergències). Es disposa també de contracte de 
manteniment preventiu i correctiu de les portes de les 
cotxeres.

En referència a les deficiències en infraestructures que 
requereixin d’un projecte de reforma, s’ha fet una pla-
nificació per als propers anys prioritzant les més dete-
riorades.

Per últim, el contracte pel servei de neteja dels edificis 
de la DGPEIS s’ha prorrogat fins a l’octubre de 2014, 
incrementat les hores de neteja en els parcs que dis-
posen d’esquadra forestal durant la campanya forestal. 
En aquests moments s’està treballant en la confecció 

dels plecs administratius i tècnics per a la licitació del 
proper contracte de serveis.

Barcelona, 9 de juliol de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la viabilitat d’alguns parcs de bom-
bers voluntaris
Tram. 314-12969/10

Resposta del Govern
Reg. 74315 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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 314-12969/10 us 
informo del següent:

La valoració de la viabilitat dels parcs de bombers, 
tant funcionaris com voluntaris, es va realitzar l’any 
2007 amb la revisió del Pla Director, tot considerant 
dues grans famílies d’indicadors:

– Índex de demanda o càrrega de treball
– Isòcrones d’actuació.

Actualment s’està tornant a realitzar el procés de revi-
sió del Pla Director de Bombers.

Barcelona, 9 de juliol de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’ocupar les places d’ope-
rador del Centre d’Atenció i Gestió de Truca-
des d’Urgència 112 amb bombers o mossos 
en situació administrativa especial de sego-
na activitat
Tram. 314-12970/10

Resposta del Govern
Reg. 74062 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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 314-12970/10, us 
informo del següent:
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Pel que fa a les places d’operador de 112, actualment 
el servei el presta l’empresa Atento Teleservicios en 
virtut del contracte 112/2011/001, per la qual cosa els 
operadors són treballadors d’aquesta empresa.

Quant a les places de controls centrals de Bombers, 
no està previst que puguin ser ocupades per personal 
en situació de segona activitat. El personal operador 
és personal laboral; el personal de Bombers en situa-
ció de segona activitat, per la seva banda, és personal 
funcionari.

Finalment, en relació amb els Mossos d’Esquadra, 
l’Ordre IRP/413/2009, de 10 de setembre, de deter-
minació de les funcions de l’activitat policial que es 
poden dur a terme en els llocs de treball de les di-
ferents categories del cos de mossos d’esquadra sus-
ceptibles de ser proveïts en la situació administrativa 
especial de segona activitat, preveu expressament, en 
la seva quinzena funció, les tasques de la Sala Cen-
tral de Comandament i de les sales regionals de co-
mandament.

Barcelona, 14 de juliol de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les variacions del nivell piezomètric de 
l’aqüífer profund de la Tordera
Tram. 314-12971/10

Resposta del Govern
Reg. 74573 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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 314-12971/10 us 
informo del següent:

Us adjunto, annexes, les dades sol·licitades.

Barcelona, 17 de juliol de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el volum d’aigua extret de l’aqüífer de 
la Tordera per a usos públics al terme muni-
cipal de Tordera (Maresme)
Tram. 314-12972/10

Resposta del Govern
Reg. 74574 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-12972/10 a 314-12974/10, amb les següents consi-
deracions:

Pel que fa a l’extracció d’aigua subterrània en el mu-
nicipi de La Tordera per a usos agrícoles s’estima que 
aporta uns 3,4 hm3/a de mitjana.

Us trameto, annexes, les dades sobre les captacions 
d’entitats d’abastament i d’activitats econòmiques i 
particulars.

Barcelona, 17 de juliol de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el volum d’aigua extret de l’aqüífer de 
la Tordera per a usos privats al terme muni-
cipal de Tordera (Maresme)
Tram. 314-12973/10

Resposta del Govern
Reg. 74574 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12972/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el volum d’aigua extret de l’aqüífer de 
la Tordera per a usos agrícoles al terme mu-
nicipal de Tordera (Maresme)
Tram. 314-12974/10

Resposta del Govern
Reg. 74574 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12972/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recaptació per la tarifa d’utilització 
de l’aigua a l’alt Maresme i a la baixa Selva i 
Tordera en el període 2003-2011
Tram. 314-12975/10

Resposta del Govern
Reg. 74575 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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 314-12975/10 us 
informo del següent:

Us trameto, annexes les dades sol·licitades.

Barcelona, 17 de juliol de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recaptació per l’impost sobre el cà-
non de l’aigua a l’alt Maresme i la baixa Sel-
va i Tordera del 2012 ençà
Tram. 314-12976/10

Resposta del Govern
Reg. 74576 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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 314-12976/10 us 
informo del següent:

L’Agència Catalana de l’Aigua no disposa d’aquesta 
informació a nivell de dades comptables. Així doncs, 
creiem necessària una reformulació de la pregunta en 
termes de modalitat de cànon per tal d’oferir una res-
posta acurada.

Barcelona, 17 de juliol de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pla director urbanístic de delimita-
ció i ordenació de sectors d’interès supra-
municipal del delta del Llobregat
Tram. 314-12978/10

Resposta del Govern
Reg. 74577 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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 314-12978/10 us 
informo del següent:

El Pla Director Urbanístic (PDU) d’àmbits d’activitat 
econòmica del Delta del Llobregat és troba en inici de 
tràmit, i per tant en fase d’estudi. Aquest abasta part 
dels termes municipals de Sant Boi de Llobregat, Gavà 
i Viladecans.

L’objecte d’aquest PDU és delimitar els sectors d’ac-
tivitat econòmica. Per tant, no abastarà sòls agraris 
protegits ni sòls ja desenvolupats. L’actuació es situa 
en aquells àmbits en els que no s’han desenvolupat les 
previsions del Pla general metropolità i que es situen 
en les vores externes del Parc Agrari.

El calendari preveu que es pugui aprovar definitiva-
ment a finals de 2015.

Des de l’inici dels treballs de redacció del pla director, 
aquest Departament manté reunions de coordinació 
tant amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona com amb 
els tres ajuntaments afectats, amb els qui s’està duent a 
terme una redacció conjunta del document.

Es preveu que la participació es produeixi en els ter-
mes que la legislació preveu.

D’una banda, el Pla director respectarà els criteris del 
vigent Pla Territorial de Barcelona, així com els crite-
ris del vigent Pla director urbanístic del sistema costa-
ner, atès que els seus objectius abasten de forma ge-
neral tot el litoral català.

D’altra banda, el document del Catàleg de Paisatge de 
la Regió Metropolitana de Barcelona, com tots els ca-
tàlegs de paisatge és, d’acord amb la Llei 8/2005 i el 
Reglament de protecció, gestió i ordenació del paisat-
ge, un document de caràcter descriptiu i prospectiu, 
que determina la tipologia dels paisatges de Catalu-
nya, i per tant no altera el marc normatiu territorial i/o 
urbanístic existent.

En quant a la protecció del Delta, actualment es tro-
ben en tràmit dos documents urbanístics: la modifica-
ció del Pla General Metropolità (PGM) i la revisió del 
Pla especial del Parc Agrari, que reforcen la protecció 
d’aquest espai.
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Així mateix es preveu que el Pla director estudiï i mo-
difiqui si s’escau la qualificació urbanística d’aquests 
sòls, en coherència amb la seva condició d’espais na-
turals protegits.

Entre els objectius del document hi ha l’avaluació de 
tots els espais no executats a l’entorn del Parc Agrari. 
Per tant part d’aquests sòls poden ser destinats a l’am-
pliació del Parc Agrari.

Barcelona, 17 de juliol de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Preguntes al Govern a respondre per escrit 
sobre la inversió en el millorament de ca-
mins en diversos municipis el 2014
Tram. 314-12984/10 a 314-13214/10

Resposta conjunta del Govern
Reg. 74578 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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 
314-12984/10 a 314-13214/10, amb les següents consi-
deracions:

La Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat 
Terrestre del Departament està treballant per dotar 
amb 1,5 M€ un Pla de camins de muntanya. Aquest 
Pla podria articular-se mitjançant subvencions, amb 
unes línies d’actuació de millora dels accessos a esta-
cions de muntanya, d’ajuda estacions d’esquí nòrdic i 
de millora de camins a zones de muntanya de les co-
marques de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, el Berguedà, 
la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars 
Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i la Val d’Aran.

Barcelona, 17 de juliol de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

N. de la R.: La resposta a la pregunta NT 314-12984 res-
pon conjuntament, també, les preguntes següents: 314-
12985, 314-12986, 314-12987, 314-12988, 314-12989, 
314-12990, 314-12991, 314-12992, 314-12993, 314-12994, 
314-12995, 314-12996, 314-12997, 314-12998, 314-12999, 
314-13000, 314-13001, 314-13002, 314-13003, 314-13004, 
314-13005, 314-13006, 314-13007, 314-13008, 314-13009, 
314-13010, 314-13011, 314-13012, 314-13013, 314-13014, 
314-13015, 314-13016, 314-13017, 314-13018, 314-13019, 
314-13020, 314-13021, 314-13022, 314-13023, 314-13024, 
314-13025, 314-13026, 314-13027, 314-13028, 314-13029, 

314-13030, 314-13031, 314-13032, 314-13033, 314-13034, 
314-13035, 314-13036, 314-13037, 314-13038, 314-13039, 
314-13040, 314-13041, 314-13042, 314-13043, 314-13044, 
314-13045, 314-13046, 314-13047, 314-13048, 314-13049, 
314-13050, 314-13051, 314-13052, 314-13053, 314-13054, 
314-13055, 314-13056, 314-13057, 314-13058, 314-13059, 
314-13060, 314-13061, 314-13062, 314-13063, 314-13064, 
314-13065, 314-13066, 314-13067, 314-13068, 314-13069, 
314-13070, 314-13071, 314-13072, 314-13073, 314-13074, 
314-13075, 314-13076, 314-13077, 314-13078, 314-13079, 
314-13080, 314-13081, 314-13082, 314-13083, 314-13084, 
314-13085, 314-13086, 314-13087, 314-13088, 314-13089, 
314-13090, 314-13091, 314-13092, 314-13093, 314-13094, 
314-13095, 314-13096, 314-13097, 314-13098, 314-13099, 
314-13100, 314-13101, 314-13102, 314-13103, 314-13104, 
314-13105, 314-13106, 314-13107, 314-13108, 314-13109, 
314-13110, 314-13111, 314-13112, 314-13113, 314-13114, 
314-13115, 314-13116, 314-13117, 314-13118, 314-13119, 
314-13120, 314-13121, 314-13122, 314-13123, 314-13124, 
314-13125, 314-13126, 314-13127, 314-13128, 314-13129, 
314-13130, 314-13131, 314-13132, 314-13133, 314-13134, 
314-13135, 314-13136, 314-13137, 314-13138, 314-13139, 
314-13140, 314-13141, 314-13142, 314-13143, 314-13144, 
314-13145, 314-13146, 314-13147, 314-13148, 314-13149, 
314-13150, 314-13151, 314-13152, 314-13153, 314-13154, 
314-13155, 314-13156, 314-13157, 314-13158, 314-13159, 
314-13160, 314-13161, 314-13162, 314-13163, 314-13164, 
314-13165, 314-13166, 314-13167, 314-13168, 314-13169, 
314-13170, 314-13171, 314-13172, 314-13173, 314-13174, 
314-13175, 314-13176, 314-13177, 314-13178, 314-13179, 
314-13180, 314-13181, 314-13182, 314-13183, 314-13184, 
314-13185, 314-13186, 314-13187, 314-13188, 314-13189, 
314-13190, 314-13191, 314-13192, 314-13193, 314-13194, 
314-13195, 314-13196, 314-13197, 314-13198, 314-13199, 
314-13200, 314-13201, 314-13202, 314-13203, 314-13204, 
314-13205, 314-13206, 314-13207, 314-13208, 314-13209, 
314-13210, 314-13211, 314-13212, 314-13213 i 314-13214.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el dispositiu desplegat pels Mossos 
d’Esquadra en l’homenatge a Rafael Vidiella 
celebrat a Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-13222/10

Resposta del Govern
Reg. 74316 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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 314-13222/10 
i 314-13223/10 us informo del següent:

La protecció a l’acte d’homenatge a Rafael Vidiella 
que es va celebrar el dia 1 de maig de 2014 a Tortosa es 
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va portar a terme per una dotació policial uniformada 
que es va quedar en el lloc de celebració fins que va 
finalitzar l’acte. Aquest fet representa l’única novetat 
respecte als anys anteriors.

La dotació policial que va seguir l’homenatge va ob-
servar l’assistència d’aproximadament trenta-cinc per-
sones que van mantenir una actitud pacífica en tot 
moment. Quan va finalitzar l’acte, un dels agents que 
vetllava per la seguretat de l’esdeveniment va demanar 
conèixer qui n’era el responsable i per aquesta única 
raó va identificar la persona que va manifestar ser-ho.

Posteriorment, el cap de la Regió Policial Terres de 
l’Ebre es va posar en contacte amb aquesta persona 
per interessar-se pels fets ocorreguts i donar les expli-
cacions oportunes; per la seva banda, el director ge-
neral de la Policia li va dirigir un escrit per explicar 
l’actuació policial realitzada durant aquest homenatge.

Barcelona, 9 de juliol de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les raons per les quals els agents dels 
Mossos d’Esquadra van requerir la identifi-
cació a un dels assistents a l’homenatge a 
Rafael Vidiella celebrat a Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-13223/10

Resposta del Govern
Reg. 74316 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13222/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el dispositiu desplegat pels Mossos 
d’Esquadra en la manifestació de l’1 de maig 
a Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-13224/10

Resposta del Govern
Reg. 74317 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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 314-13224/10 us 
informo del següent:

El dispositiu per donar cobertura a la manifestació 
convocada pels sindicats el dia 1 de maig de 2014 a la 
plaça del Carrilet de Tortosa va ser similar al que es va 
fer els anys anteriors i amb el mateix objectiu de ga-
rantir que els participants poguessin exercir el dret de 
reunir-se pacíficament i d’evitar qualsevol impediment 
o pertorbació en l’exercici d’aquest dret fonamental.

En el dispositiu d’enguany van participar el cap del 
dispositiu, tres dotacions policials i un equip de l’Àrea 
Regional de Recursos Operatius.

Barcelona, 9 de juliol de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els incidents ocorreguts en un acte 
electoral del Partit Popular de Catalunya a 
Vilanova i la Geltrú (Garraf)
Tram. 314-13285/10

Resposta del Govern
Reg. 74318 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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 314-13285/10, us 
informo del següent:

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra va 
detenir dues persones, un major d’edat i un menor 
d’edat, pels fets ocorreguts el dia 21 de maig de 2014 
a Vilanova i la Geltrú durant la celebració d’un acte 
electoral del Partit Popular de Catalunya. En el decurs 
del dispositiu van identificar sis persones.

Els agents de Mossos d’Esquadra que formaven part 
del dispositiu van ser un total de 40: trenta-dos efec-
tius des de l’inici del dispositiu i vuit de reforç.

La planificació i el dimensionament del dispositiu va 
ser l’adient d’acord amb el tipus de perímetre a asse-
gurar i el nombre de manifestants. Cap dels agents 
actuants va mantenir una actitud passiva, ans al con-
trari. Les disfuncions en la protecció dels vehicles de 
les autoritats durant la sortida van ser responsabili-
tat exclusiva del servei d’escortes de l’autoritat que va 
prendre la decisió de sortir per un lloc no acordat, sen-
se haver-ho comunicat i sense esperar el reforç d’un 
equip de l’ARRO que estava a pocs minuts del lloc. Per 
aquest motiu la línia policial que establia el cercle de 
seguretat es va haver de modificar de manera sobtada, 
fet que va provocar les corredisses dels manifestants i 
dels efectius policials per impedir les agressions.



29 de juliol de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 376

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 38

Cap agent va rebre una petició d’ajuda per moure jar-
dineres ni cap altre objecte. En tot cas, les jardineres 
no suposaven un obstacle per a la circulació dels ve-
hicles, atès que prèviament havien entrat i sortit fur-
gonetes de l’ARRO, ni tampoc estaven ubicades en la 
zona on s’havia pactat la sortida de les autoritats entre 
responsables del Cos de Mossos d’Esquadra i del Cos 
Nacional de Policia.

Barcelona, 9 de juliol de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les concentracions de persones amb 
pancartes de la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca en actes electorals del Partit Po-
pular de Catalunya
Tram. 314-13286/10

Resposta del Govern
Reg. 74319 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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 314-13286/10 us 
informo del següent:

No consta cap concentració comunicada per la Plata-
forma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) durant la cam-
panya electoral de les Eleccions al Parlament Europeu.

El Departament d’Interior ha aixecat dues actes per 
concentracions de la PAH que coincideixen amb actes 
electorals o passejades dels candidats del Partit Popu-
lar de Catalunya durant aquest període de campanya 
electoral.

Barcelona, 9 de juliol de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra 
davant el seguiment que persones que du-
ien elements identificatius de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca van fer a diversos 
membres del Partit Popular de Catalunya 
a la Fira de Sant Isidre de Viladecans (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-13287/10

Resposta del Govern
Reg. 74320 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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 314-13287/10 us 
informo del següent:

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i la 
Policia Local de Viladecans van planificar un dispo-
sitiu de seguretat per donar cobertura a la nombrosa 
assistència de públic que va concentrar la celebració 
de la Fira de Sant Isidre que va tenir lloc en aquesta 
localitat els dies 17 i 18 de maig de 2014.

Aquest és un esdeveniment que compta amb la repre-
sentació de diferents sectors econòmics a la fira co-
mercial. Enguany, la celebració de la fira va coincidir 
amb la campanya de les eleccions europees i diversos 
partits polítics van instal·lar un estand de representació 
institucional.

L’actuació dels agents va ser la de garantir la seguretat 
de persones i béns en els espais en què es concentra-
ven les diferents activitats. Els agents van observar un 
grup de quaranta persones del col·lectiu de la Platafor-
ma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), fàcilment identi-
ficables per la samarreta verda característica d’aquest 
col·lectiu i per les pancartes que portaven, que mos-
traven una actitud reivindicativa, però pacífica. Tam-
bé van observar que conversaven amb l’Alcalde de Ba-
dalona, el senyor Xavier García Albiol, en el moment 
d’arribar al recinte firal.

Els membres de la PAH van acompanyar el recorre-
gut del senyor García Albiol per la fira i va ser se-
guit a una distància prudencial pels efectius del cos 
de Mossos d’Esquadra i de la Policia Local, que no 
van observar que es produís cap enfrontament ni cap 
altre incident.

Els agents de Mossos d’Esquadra van identificar dues 
persones responsables del col·lectiu de la PAH.

Barcelona, 9 de juliol de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior



29 de juliol de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 376

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la indemnització satisfeta per la re-
solució del contracte del servei de cuina del 
Centre Penitenciari Wad-Ras
Tram. 314-13475/10

Resposta del Govern
Reg. 74654 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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 314-13475/10 us 
trameto, en un document adjunt, l’informe elaborat per 
la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

Barcelona, 16 de juliol de 2014

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la indemnització satisfeta per la reso-
lució del contracte del servei de cuina dels 
centres penitenciaris de Can Brians
Tram. 314-13477/10

Resposta del Govern
Reg. 74655 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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 314-13477/10 us 
trameto, en un document adjunt, l’informe elaborat per 
la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

Barcelona, 16 de juliol de 2014

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost unitari dels àpats dels interns 
dels centres penitenciaris el 2013
Tram. 314-13478/10

Resposta del Govern
Reg. 74656 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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 314-13478/10 us 
trameto, en un document adjunt, l’informe elaborat per 
la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

Barcelona, 16 de juliol de2014

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la seguretat del personal dels centres 
penitenciaris
Tram. 314-13480/10

Resposta del Govern
Reg. 74657 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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 314-13480/10 us 
trameto, en un document adjunt, l’informe elaborat per 
la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

Barcelona, 16 de juliol de 2014

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol d’actuació amb relació als 
interns de centres penitenciaris amb patolo-
gies psiquiàtriques
Tram. 314-13545/10

Resposta del Govern
Reg. 74658 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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 314-13545/10, 
314-13546/10 i 314-13547/10 us trameto, en un docu-
ment adjunt, l’informe elaborat per la Direcció Gene-
ral de Serveis Penitenciaris.

Barcelona, 16 de juliol de 2014

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el programa de rehabilitació dels in-
terns de centres penitenciaris amb patologi-
es psiquiàtriques
Tram. 314-13546/10

Resposta del Govern
Reg. 74658 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13545/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’especialització d’un centre peniten-
ciari en psiquiatria
Tram. 314-13547/10

Resposta del Govern
Reg. 74658 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13545/10.

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el finançament dels ens locals
Tram. 310-00348/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 74698 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.07.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb el 
finançament dels ens locals?

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la situació de la joventut
Tram. 310-00349/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 74699 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.07.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la 
situació de la joventut?

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el primer any del Pacte per a la 
infància a Catalunya
Tram. 310-00350/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 74759 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.07.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

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

– Quina valoració fa el Govern del primer any del Pac-
te per la infància a Catalunya?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre les actuacions per a incen-
tivar la incorporació al mercat dels habitat-
ges buits
Tram. 310-00351/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 74760 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.07.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, pre-

senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

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

– Quines actuacions està impulsant el Govern per in-
centivar la incorporació al mercat, preferentment de 
lloguer, dels habitatges buits existents a Catalunya?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre les dades de la liquidació del 
model de finançament del 2012
Tram. 310-00352/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 74761 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.07.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Govern sobre les dades 
relatives a la liquidació del model de finançament del 
2012 que ha donat a conèixer el Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre el desplegament en el curs 
2014-2015 de la Llei orgànica 8/2013, per a la 
millora de la qualitat educativa
Tram. 310-00353/10

Anunci
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 74763 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.07.2014

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

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

– Sobre el desplegament de la Ley Orgánica 8/2013, de 
9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE) en el curs 2014-2015.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la subhasta de drets de tala 
del bosc singular de l’Avetosa de Riu, al Parc 
Natural del Cadí-Moixeró
Tram. 310-00354/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 74764 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.07.2014

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 articles 
141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta al Go-
vern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

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

– Per què han subhastat drets de tala al bosc singular 
de l’Avetosa de Riu al Parc Natural del Cadí-Moixeró?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els darrers informes del Consell 
Assessor per a la Transició Nacional
Tram. 310-00355/10

Anunci
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 74765 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.07.2014

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presen-
ta al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple que tindrà lloc els propers 
22, 23 i 24 de juliol de 2014.

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

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre els darrers informes del Consell Assessor per a 
la Transició Nacional (CATN)?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre l’abocador de Vacamorta, a 
Cruïlles (Baix Empordà)
Tram. 310-00356/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 74769 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.07.2014

A la Mesa del Parlament

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del govern de la Generalitat 
respecte l’abocador de Vacamorta a Cruïlles, al Baix 
Empordà?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014

Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el futur dels centres oberts i els 
serveis d’intervenció socioeducativa
Tram. 310-00357/10

Anunci
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 74770 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del govern de la Generali-
tat sobre el futur dels centres oberts i, en conjunt, dels 
serveis d’intervenció socioeducativa?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre el dictamen del Consell de 
Garanties Estatutàries sobre el Decret llei 
3/2014, pel qual s’estableixen mesures ur-
gents per a l’aplicació a Catalunya de la Llei 
27/2013, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local
Tram. 310-00358/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74772 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 142 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quina valoració fa el Govern del dictamen del Con-
sell de Garanties Estatutàries envers el Decret Llei 
3/2014, del 27 de juny, pel qual s’estableixen mesu-
res urgents per a l’aplicació a Catalunya de la Llei 
27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’Admi-
nistració local?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el sostre de despesa de la Ge-
neralitat per al 2015
Tram. 310-00359/10

Anunci
José Antonio Coto Roquet, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74773 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.07.2014

A la Mesa del Parlament

José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quin serà el sostre de despesa de la Generalitat de 
Catalunya per al 2015?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014

José Antonio Coto Roquet
Diputat del GP del PPC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00204/10

Anunci
Albert Rivera Díaz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 74092 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.07.2014

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
142 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

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

– Quina valoració fa el Molt Honorable President de la 
Generalitat de la situació política a Catalunya?

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2014

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00205/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 74697 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.07.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
142 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li si-
gui resposta oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del Molt Honorable Presi-
dent de la Generalitat en relació amb la situació polí-
tica actual?

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política i social
Tram. 317-00206/10

Anunci
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 74704 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.07.2014

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 142 del Regla-
ment del Parlament, formula la pregunta següent al 
president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

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

– Quin és el capteniment del President de la Genera-
litat sobre la situació política i social que viu el país?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00207/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 74735 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.07.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 142 del Reglament del Parlament, formula la 
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pregunta següent al president de la Generalitat, per tal 
que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en 
relació als darrers esdeveniments de l’actualitat polí-
tica?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00208/10

Anunci
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 74762 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.07.2014

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 142 
del Reglament del Parlament, formula la pregunta se-
güent al president de la Generalitat, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.

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

– Quina és l’opinió del president de la Generalitat en 
relació a l’actual situació política?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00209/10

Anunci
Marta Rovira i vergés, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 74768 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.07.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 142 del Reglament del Parla-
ment, formula la pregunta següent al president de la Ge-
neralitat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quina valoració fa el President de la Generalitat dels 
darrers esdeveniments polítics succeïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00210/10

Anunci
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74771 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 21.07.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 142 del Reglament del 
Parlament, formula la pregunta següent al president de 
la Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

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

– Què opina el Molt Honorable President de la Gene-
ralitat de l’actual situació política a Catalunya?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez
Presidenta del GP del PPC
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3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per  escrit 
sobre la situació de l’Institut d’Aran, de 
Vielha e Mijaran
Tram. 314-13879/10

Formulació
Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74020 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors López Aguilar, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Té coneixement el govern de la situació de l’Institut 
d’Aran?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2014 

Dolors López Aguilar
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’acord de reprovació del director de 
l’Institut d’Aran, de Vielha e Mijaran
Tram. 314-13880/10

Formulació
Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74021 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors López Aguilar, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quins són els motius pels quals el govern ha fet cas 
omís a l’acord de reprovació del director de l’Institut 
d’Aran, aprovat pel Consell Escolar?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2014 

Dolors López Aguilar
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’informe del síndic de Greuges amb 
relació a l’Institut d’Aran, de Vielha e Mijaran
Tram. 314-13881/10

Formulació
Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74022 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors López Aguilar, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina valoració fa el govern en relació a l’informe 
emès pel Síndic de Greuges sobre la situació de l’Ins-
titut d’Aran?

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2014 

Dolors López Aguilar
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la despesa en vigilància d’habitatges 
de protecció oficial a Barcelona en el perío-
de 2011-2014
Tram. 314-13882/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74027 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
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ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat la despesa en vigilància d’habitat-
ges de protecció oficial de la Generalitat a la ciutat de 
Barcelona des del l’any 2011 al 2014? Desglossar per 
anys.

– Quin és el desglossament dels habitatges i promo-
cions d’habitatges de protecció oficial de la Generali-
tat, de la ciutat de Barcelona, que han requerit la con-
tractació de serveis de vigilància des de l’any 2011 al 
2014 i quina ha estat la despesa de cadascuna d’aques-
tes (especificant l’adreça i la promoció dels habitat-
ges, l’operador que els ha promogut, la tipologia dels 
habitatges i la data d’inici i de finalització de la cons-
trucció de cadascun d’aquests habitatges)? Desglossar 
per anys.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’agents dels Mossos d’Es-
quadra en data del 30 de juny de 2014
Tram. 314-13883/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74030 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’agents de Mossos d’Esquadra a 
30 de juny de 2014?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les hores extraordinàries que fan els 
agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-13884/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74031 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre i el cost d’hores extraordinàries 
dels Mossos d’Esquadra en 30 de juny de 2014?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’absentisme laboral dels agents dels 
Mossos d’Esquadra del 2010 ençà
Tram. 314-13885/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74032 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nivell d’absentisme laboral dels Mossos 
d’Esquadra en 2010, 2011, 2012 i 2014?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’agents dels Mossos d’Es-
quadra que han passat a la situació adminis-
trativa especial de segona activitat el 2013 i 
el 2014
Tram. 314-13886/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74033 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’agents de Mossos d’Esquadra 
que han passat a la situació administrativa especial de 
segona activitat en 2013?

– Quin és el nombre d’agents de Mossos d’Esquadra 
que han passat a la situació administrativa especial de 
segona activitat en 2014?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la cobertura de la seguretat als muni-
cipis costaners l’estiu del 2014
Tram. 314-13887/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74034 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

– Com es farà el cobriment de la seguretat dels muni-
cipis de costa en l’estiu 2014?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els vehicles de quatre rodes del Cos 
de Mossos d’Esquadra
Tram. 314-13888/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74035 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de vehicles de quatre rodes del 
Cos de Mossos d’Esquadra a 30 de juny de 2014?

– Quina és la seva antiguitat mitjana a 30 de juny de 
2014?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els accidents laborals al Cos de Mos-
sos d’Esquadra
Tram. 314-13889/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74036 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
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ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’accidents laborals en els Mos-
sos d’Esquadra a 30 de juny de 2014?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les manifestacions i les concentraci-
ons del 2013 i el 2014
Tram. 314-13890/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74037 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre total de manifestacions i concen-
tracions que van tenir lloc a Catalunya, comunicades i 
no comunicades, així com les no autoritzades en 2013?

– Quin és el nombre total de manifestacions i concen-
tracions que van tenir lloc a Catalunya, comunicades i 
no comunicades, així com les no autoritzades a 30 de 
juny de 2014?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sancions imposades i l’import re-
captat en període voluntari per haver infrin-
git la legislació sobre manifestacions i con-
centracions el 2013 i el 2014
Tram. 314-13891/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74038 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de sancions imposades i l’import 
recaptat (en període voluntari) per infringir la legisla-
ció que regula les manifestacions i concentracions a 
Catalunya en 2013?

– Quin és el nombre de sancions imposades i l’import 
recaptat (en període voluntari) per infringir la legisla-
ció que regula les manifestacions i concentracions a 
Catalunya a 30 de juny de 2014?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sancions imposades i l’import re-
captat en període executiu per haver infringit 
la legislació sobre manifestacions i concen-
tracions el 2013 i el 2014
Tram. 314-13892/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74039 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el nombre de sancions imposades i l’import 
recaptat (en període executiu) per infringir la legisla-
ció que regula les manifestacions i concentracions a 
Catalunya en 2013?

– Quin és el nombre de sancions imposades i l’import 
recaptat (en període executiu) per infringir la legisla-
ció que regula les manifestacions i concentracions a 
Catalunya a 30 de juny de 2014?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les resolucions judicials que van auto-
ritzar manifestacions o concentracions prè-
viament denegades pel Departament d’Inte-
rior el 2013
Tram. 314-13893/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74040 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de resolucions judicials que han 
autoritzat manifestacions o concentracions que hagin 
estat prèviament denegades pel Departament d’Interi-
or en 2013?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les resolucions judicials que van auto-
ritzar manifestacions o concentracions prè-
viament denegades pel Departament d’Inte-
rior el 2014
Tram. 314-13894/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74041 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de resolucions judicials que han 
autoritzat manifestacions o concentracions que hagin 
estat prèviament denegades pel Departament d’Inte-
rior a 30 de juny de 2014?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els atemptats contra els agents dels 
Mossos d’Esquadra el 2013 i el 2014
Tram. 314-13895/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74042 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’atemptats contra els agents 
de l’autoritat de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra a Catalunya en 2013?
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– Quin és el nombre d’atemptats contra els agents 
de l’autoritat de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra a Catalunya a 30 de juny de 2014?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les armes blanques intervingudes o 
comissades el 2013 i el 2014
Tram. 314-13896/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74043 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre del total d’armes blanques inter-
vingudes o comissades a Catalunya en 2013?

– Quin és el nombre del total d’armes blanques inter-
vingudes o comissades a Catalunya a 30 de juny de 
2014?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les armes de foc confiscades en data 
del 30 de juny de 2014
Tram. 314-13897/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74044 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-

bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’armes de foc confiscades, tant 
reals com simulades, a 30 de juny de 2014?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els accidents in itinere patits per 
membres del Cos de Mossos d’Esquadra en 
data del 30 de juny de 2014
Tram. 314-13898/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74045 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’accidents in itinere patits per 
membres del Cos de Mossos d’Esquadra a 30 de juny 
de 2014?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de reunions de la Junta de 
Seguretat de Catalunya el 2014
Tram. 314-13899/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74046 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quantes vegades s’ha reunit en 2014 la Junta de Se-
guretat de Catalunya?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de vegades que s’ha reunit el 
Consell de la Policia el 2014
Tram. 314-13900/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74047 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quantes vegades s’ha reunit en 2014 el Consell de 
la Policia?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’excedències voluntàries 
per trasllat a les policies locals i per interès 
particular dels agents dels Mossos d’Esqua-
dra el 2014
Tram. 314-13901/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74048 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’excedències voluntàries agents 
Mossos d’Esquadra per trasllat a policies locals en 
2014?

– Quin és el nombre d’excedències voluntàries agents 
Mossos d’Esquadra per interès particular en 2014?

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions del Consell Assessor de 
l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroali-
mentàries
Tram. 314-13902/10

Formulació
Sara vilà Galan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 74049 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Sara Vilà Galan, diputada del Grup Parlamentari 
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: 
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El punt 6 de l’article 12 de la Llei 4/2009, del 15 d’abril, 
de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 
diu: « El Consell Assessor de l’Institut es reuneix, com 
a mínim, una vegada l’any i, en sessió extraordinària, si 
ho proposen dues terceres parts dels membres.»

– Quant temps fa que no és reuneix el Consell Assessor?
– Quant està previst una nova convocatòria?
– Si no és reuneix, quin és el motiu?

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2014 

Sara Vilà Galan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el criteris per a prioritzar l’adjudicació 
de places de centre de dia publicades en el 
DOGC del 2 de juny de 2014
Tram. 314-13903/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 74065 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 
passat dia 2 de juny de 2014, el Departament de Ben-
estar Social i Família feia pública la formalització de 
diversos contractes d’adjudicació per part de l’Insti-
tut Català d’Assistència i Serveis Socials de la gestió 
d’obres, diferents places d’acolliment residencial i pla-
ces de centre de dia a diferents centres del Catalunya. 
Davant la gran necessitat de places per gent gran, llis-
tes i temps d’espera, interessa saber a aquesta diputada 
i al seu grup parlamentari: 

– Quins han estat els criteris utilitzats per prioritzar 
l’adjudicació de les places publicades en el DOGC del 
dia 2 de juny de 2014 en aquests territoris i no per al-
tres territoris de Catalunya?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el criteris per a prioritzar l’adjudicació 
dels serveis publicats en el DOGC del 2 de 
juny de 2014
Tram. 314-13904/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 74066 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 
passat dia 2 de juny de 2014, el Departament de Ben-
estar Social i Família feia pública la formalització de 
diversos contractes d’adjudicació per part de l’Insti-
tut Català d’Assistència i Serveis Socials de la gestió 
d’obres, diferents places d’acolliment residencial i pla-
ces de centre de dia a diferents centres del Catalunya. 
Davant la gran necessitat de places per gent gran, llis-
tes i temps d’espera, interessa saber a aquesta diputada 
i al seu grup parlamentari: 

– Quins han estat els criteris utilitzats per prioritzar 
l’adjudicació dels serveis publicats en el DOGC del dia 
2 de juny de 2014?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els elements de planificació de neces-
sitat territorial de places i serveis de centre 
de dia en què s’ha basat l’adjudicació de 
places publicada en DOGC del 2 de juny 
de 2014
Tram. 314-13905/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 74067 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
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presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 
passat dia 2 de juny de 2014, el Departament de Ben-
estar Social i Família feia pública la formalització de 
diversos contractes d’adjudicació per part de l’Insti-
tut Català d’Assistència i Serveis Socials de la gestió 
d’obres, diferents places d’acolliment residencial i pla-
ces de centre de dia a diferents centres del Catalunya. 
Davant la gran necessitat de places per gent gran, llis-
tes i temps d’espera, interessa saber a aquesta diputada 
i al seu grup parlamentari: 

– Quins elements de planificació de necessitat territo-
rial han recolzat fer aquets centres i no uns altres en 
altres comarques amb més necessitat?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els arguments que avalen l’adjudica-
ció de places i serveis de centre de dia pu-
blicada en DOGC del 2 de juny de 2014
Tram. 314-13906/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 74068 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 
passat dia 2 de juny de 2014, el Departament de Ben-
estar Social i Família feia pública la formalització de 
diversos contractes d’adjudicació per part de l’Insti-
tut Català d’Assistència i Serveis Socials de la gestió 
d’obres, diferents places d’acolliment residencial i pla-
ces de centre de dia a diferents centres del Catalunya. 
Davant la gran necessitat de places per gent gran, llis-
tes i temps d’espera, interessa saber a aquesta diputada 
i al seu grup parlamentari: 

– Quins arguments han avalat fer les adjudicacions pu-
blicades en el DOGC del dia 2 de juny de 2014 per 
aquest procediment obviant el procés de la lliure con-
currència?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els arguments que avalen l’adjudica-
ció dels proveïdors de places i serveis de 
centre de dia publicada en el DOGC del 2 de 
juny de 2014
Tram. 314-13907/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 74069 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 
passat dia 2 de juny de 2014, el Departament de Ben-
estar Social i Família feia pública la formalització de 
diversos contractes d’adjudicació per part de l’Insti-
tut Català d’Assistència i Serveis Socials de la gestió 
d’obres, diferents places d’acolliment residencial i pla-
ces de centre de dia a diferents centres del Catalunya. 
Davant la gran necessitat de places per gent gran, llis-
tes i temps d’espera, interessa saber a aquesta diputada 
i al seu grup parlamentari: 

– Quins són els arguments que avalen l’adjudicació 
d’aquest proveïdor en concret en cada cas?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assumpció de la construcció i la ti-
tularitat dels equipaments relatius a l’adjudi-
cació de contractes de gestió d’obres i ser-
veis socials publicada en el DOGC del 2 de 
juny de 2014
Tram. 314-13908/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 74070 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 
passat dia 2 de juny de 2014, el Departament de Ben-
estar Social i Família feia pública la formalització de 
diversos contractes d’adjudicació per part de l’Insti-
tut Català d’Assistència i Serveis Socials de la gestió 
d’obres, diferents places d’acolliment residencial i pla-
ces de centre de dia a diferents centres del Catalunya. 
Davant la gran necessitat de places per gent gran, llis-
tes i temps d’espera, interessa saber a aquesta diputada 
i al seu grup parlamentari: 

– En quants casos l’empresa adjudicadora ha assumit 
la construcció i té la titularitat dels diferents equipa-
ments?

– Quins equipaments publicats en el DOGC del dia 2 
de juny de 2014 són titularitat del Govern? En quants 
casos són concurrències? Des quan gestionen aquests 
equipaments?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el mapa territorial de necessitats de 
places de centre de dia i de serveis emprat 
per a l’adjudicació publicada en el DOGC del 
2 de juny de 2014
Tram. 314-13909/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 74071 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 
passat dia 2 de juny de 2014, el Departament de Ben-
estar Social i Família feia pública la formalització de 
diversos contractes d’adjudicació per part de l’Insti-
tut Català d’Assistència i Serveis Socials de la gestió 
d’obres, diferents places d’acolliment residencial i pla-
ces de centre de dia a diferents centres del Catalunya. 
Davant la gran necessitat de places per gent gran, llis-
tes i temps d’espera, interessa saber a aquesta diputada 
i al seu grup parlamentari: 

– Quin és el mapa de necessitats que està fent servir 
el Govern per l’adjudicació d’aquests contractes i ser-
veis?

Palau del Parlament, 27 de juny de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’elaboració del Pla nacional 
per a la promoció dels valors de Catalunya
Tram. 314-13910/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 74072 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– En quin estat es troba l’elaboració del Pla nacional 
per a la promoció dels valors a Catalunya?

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mecanismes per a l’elaboració del 
Pla nacional per a la promoció dels valors a 
Catalunya
Tram. 314-13911/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 74073 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quins mecanismes s’estan portant a terme per a l’e-
laboració del Pla nacional per a la promoció dels va-
lors a Catalunya?

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sessions de treball del 
Consell Director del Pla nacional per a la 
promoció dels valors a Catalunya
Tram. 314-13912/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 74074 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-

xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quantes sessions de treball ha mantingut el Consell 
Director del Pla nacional per a la promoció dels valors 
a Catalunya des de la seva constitució?

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sessions de treball dels 
col·laboradors del programa per a l’impuls i 
l’assoliment del Pla nacional per a la promo-
ció dels valors a Catalunya
Tram. 314-13913/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 74075 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quantes sessions de treball han mantingut els col-
laboradors del programa per a l’impuls i assoliment del 
Pla nacional per a la promoció dels valors a Catalunya?

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data prevista per a aprovar el Pla 
nacional per a la promoció dels valors a Ca-
talunya
Tram. 314-13914/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 74076 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quan té previst el Govern aprovar el Pla nacional per 
a la promoció dels valors a Catalunya?

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les línies programàtiques i els objec-
tius dels diversos àmbits del Pla nacional 
per a la promoció dels valors a Catalunya
Tram. 314-13915/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 74077 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quines són les línies programàtiques i els objectius 
de cadascun dels àmbits del Pla nacional per a la pro-
moció dels valors a Catalunya?

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els objectius i les propostes consen-
suats amb els col·laboradors dels grups de 
treball per a l’elaboració del Pla nacional per 
a la promoció dels valors a Catalunya
Tram. 314-13916/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 74078 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quins objectius i propostes han estat consensuats 
amb els col·laboradors de cadascun dels grups de tre-
ball per a l’elaboració del Pla nacional per a la promo-
ció dels valors a Catalunya?

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els grups de treball constituïts per a 
l’elaboració del Pla nacional per a la promo-
ció del valors a Catalunya
Tram. 314-13917/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 74079 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-

Fascicle segon
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xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quants grups de treball s’han constituït per a l’ela-
boració del Pla nacional per a la promoció dels valors 
a Catalunya?

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les temàtiques que treballen els grups 
de treball per a l’elaboració del Pla nacional 
per a la promoció dels valors a Catalunya
Tram. 314-13918/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 74080 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quina temàtica treballen cadascun dels grups de tre-
ball per a l’elaboració del Pla nacional per a la promo-
ció dels valors a Catalunya?

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els coordinadors dels grups de treball 
per a l’elaboració del Pla nacional per a la 
promoció dels valors a Catalunya
Tram. 314-13919/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 74081 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Qui són els coordinadors de cadascun dels grups de 
treball per a l’elaboració del Pla nacional per a la pro-
moció dels valors a Catalunya?

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les entitats consultades per a l’elabo-
ració del Pla nacional per a la promoció dels 
valors a Catalunya
Tram. 314-13920/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 74082 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quines entitats han estat consultades per a l’elabora-
ció del Pla nacional per a la promoció dels valors a Ca-
talunya? Quines propostes han fet les entitats?

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’horari per a presentar denúncies a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana dels Mossos 
d’Esquadra de la plaça de Catalunya, a Bar-
celona
Tram. 314-13921/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74156 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– En quin horari els ciutadans poden presentar de-
nuncies en l’Oficina d’Atenció Ciutadana dels Mossos 
d’Esquadra a la plaça de Catalunya de la ciutat de Bar-
celona?

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les raons per les quals una ciutadana 
no va poder presentar una denúncia a l’Ofi-
cina d’Atenció Ciutadana dels Mossos d’Es-
quadra de la plaça de Catalunya, a Barce-
lona, el 7 de juliol de 2014, abans de l’hora 
oficial de tancament
Tram. 314-13922/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74157 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Per quines raons el passat dia 7 de juliol diversos 
agents van manifestar a una ciutadana que no podia 
formular la denúncia, a les 21.40 hores, en l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana dels Mossos d’Esquadra a la pla-
ça de Catalunya de la ciutat de Barcelona i que tenia 
que presentar-la en una altre comissaria ja que a les 
22.00 hores finalitzaven el seu servei?

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les raons per les quals una ciutadana 
no va poder presentar una denúncia a l’Ofi-
cina d’Atenció Ciutadana dels Mossos d’Es-
quadra de la plaça de Catalunya, a Barce-
lona, el 7 de juliol de 2014, abans de l’hora 
oficial de tancament i sí que ho va poder fer 
més tard
Tram. 314-13923/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74158 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-



29 de juliol de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 376

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 60

bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Per quines raons el passat dia 7 de juliol diversos 
agents van manifestar a una ciutadana que no podia 
formular la denúncia, a les 21.40 hores, en l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana dels Mossos d’Esquadra a la pla-
ça de Catalunya de la ciutat de Barcelona i que tenia 
que presentar-la en una altre comissaria i, posterior-
ment, dos agents sobre les 22.05 hores si que li van re-
collir la denúncia mentre la resta de funcionaris mar-
xaven?

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de subvencions atorgades 
per l’Agència Catalana de l’Aigua per a finan-
çar millores en els cursos fluvials en el perí-
ode 2004-2010
Tram. 314-13924/10

Formulació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 74159 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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: 

Entre els anys 2004 i 2010 l’ACA va realitzar diverses 
convocatòries de subvencions per a finançar millores 
en els cursos fluvials

– Quantes subvencions es van adjudicar i per quin im-
port durant aquests anys?

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2014 

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista de subvencions atorgades per 
l’Agència Catalana de l’Aigua per a finançar 
millores en els cursos fluvials en el període 
2004-2010
Tram. 314-13925/10

Formulació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 74160 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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: 

Entre els anys 2004 i 2010 l’ACA va realitzar diverses 
convocatòries de subvencions per a finançar millores 
en els cursos fluvials

– Quin és el llistat de subvencions concedides, calen-
daritzat per anys?

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2014 

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la revisió de les subvencions atorga-
des per l’Agència Catalana de l’Aigua per a 
finançar millores en els cursos fluvials en el 
període 2004-2010
Tram. 314-13926/10

Formulació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 74161 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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 parla-
mentari: 
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Entre els anys 2004 i 2010 l’ACA va realitzar diverses 
convocatòries de subvencions per a finançar millores 
en els cursos fluvials

– En aquests moments s’ha procedit a la revisió de les 
subvencions concedides? Per quins motius?

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2014 

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’expedients de les sub-
vencions atorgades per l’Agència Catalana 
de l’Aigua per a finançar millores en els cur-
sos fluvials en el període 2004-2010 afectats 
per les revisions
Tram. 314-13927/10

Formulació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 74162 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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: 

Entre els anys 2004 i 2010 l’ACA va realitzar diverses 
convocatòries de subvencions per a finançar millores 
en els cursos fluvials

– Quants expedients de convocatòries de subvenci-
ons per a finançar millores en els cursos fluvials estan 
afectats?

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2014 

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sentències que han re-
caigut contra el rescabalament de les sub-
vencions atorgades per l’Agència Catalana 
de l’Aigua per a finançar millores en els cur-
sos fluvials en el període 2004-2010
Tram. 314-13928/10

Formulació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 74163 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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: 

Entre els anys 2004 i 2010 l’ACA va realitzar diverses 
convocatòries de subvencions per a finançar millores 
en els cursos fluvials

– Ha recaigut alguna sentència en algun procediment 
contra el rescabalament de la subvenció? (Còpia de la 
sentència)

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2014 

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’arxivar els expedients 
de reclamació o revisió de devolució de les 
subvencions atorgades per l’Agència Catala-
na de l’Aigua per a finançar millores en els 
cursos fluvials en el període 2004-2010
Tram. 314-13929/10

Formulació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 74164 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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

Entre els anys 2004 i 2010 l’ACA va realitzar diverses 
convocatòries de subvencions per a finançar millores 
en els cursos fluvials

– Té previst el govern que s’arxivin els expedients de 
reclamació o revisió de devolució de subvencions si 
només esper suposats arguments formals?

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2014 

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la previsió de deixar sense efecte 
les revocacions de subvencions acordades 
amb relació a les subvencions atorgades per 
l’Agència Catalana de l’Aigua per a finançar 
millores en els cursos fluvials en el període 
2004-2010
Tram. 314-13930/10

Formulació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 74165 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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: 

Entre els anys 2004 i 2010 l’ACA va realitzar diverses 
convocatòries de subvencions per a finançar millores 
en els cursos fluvials

– Té previst el govern que es deixin sense efecte, i en 
el seu cas es revisin les revocacions de subvencions 
ja acordades i s’atenguin els recursos pels ajuntaments 
afectats?

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2014 

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la quantitat recaptada per la venda del 
sòl de Can Alemany, a Viladecans (Baix Llo-
bregat)
Tram. 314-13931/10

Formulació
Sergio García Pérez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74215 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Sergio García Pérez, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat la recaptació total de la Generalitat 
fruit de la venta del sòl de Can Alemany al terme mu-
nicipal de Viladecans (Baix Llobregat)?

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2014 

Sergio García Pérez
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Consorci DeltaBCN, Parc Aeroes-
pacial i de la Mobilitat, de Viladecans (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-13932/10

Formulació
Sergio García Pérez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74216 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Sergio García Pérez, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és la situació en la que es troba el Consorci 
DeltaBCN Parc Aeroespecial i de la Mobilitat de Vi-
ladecans?
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– Quantes reunions s’han celebrat en el darrer any el 
Consorci DeltaBCN Parc Aeroespecial i de la Mobili-
tat de Viladecans? Indicar les dates i els temes tractats.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2014 

Sergio García Pérez
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la investigació corresponent a l’actu-
ació de la Divisió d’Informació dels Mossos 
d’Esquadra al Casal Independentista de l’Ei-
xample “La Cruïlla”
Tram. 314-13933/10

Formulació
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 74225 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– A quina investigació correspon l’actuació de la Di-
visió d’Informació dels Mossos d’Esquadra davant el 
Casal Independentista de l’Eixample La Cruïlla duta a 
terme en els darrers mesos.

– Quins dies, a quines hores, i amb quina justificació, 
s’han fet les fotos i gravacions i altres mètodes de cap-
tació d’imatge o so i amb quin criteri.

– Quines són les actuacions que es derivaran de l’ope-
ratiu desplegat i amb quina finalitat.

Palau del Parlament, 15 de juliol de 2014 

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció d’infraestructures hi-
dràuliques el 2013 i el 2014
Tram. 314-13934/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74235 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quines han estat les infraestructures hidràuliques 
que s’han construït durant el primer semestre de 2014 i 
durant tot el 2013? Desglossat per semestres.

2. Quines han estat les infraestructures hidràuliques 
que previstes a construir durant el segon semestre de 
2014?

3. Quin ha estat el cost de les mateixes?

4. Quin és l’àmbit que conformen les mateixes?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014.

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a la neteja de les 
aigües contaminades per trihalometans du-
rant el 2013 i el primer semestre del 2014
Tram. 314-13935/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74236 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 
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1. Quines són les actuacions que ha portant a terme el 
govern per la neteja de les aigües contaminades de tri-
halometans durant el primer semestre de 2014 i durant 
tot el passat 2013? Desglossat per semestres.

2. Quins són els mitjans utilitzats per assegurar als 
ciutadans la fiabilitat de l’aigua?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014.

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ingressos del cànon de disposició 
de residus el 2013 i el primer semestre del 
2014
Tram. 314-13936/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74237 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quins han estat els ingressos percebuts arrel del 
cànon de disposició de residus al primer semestre de 
2014 i durant tot el passat 2013? Desglossat per semes-
tres.

2. A quina finalitat estan dirigits els ingressos que 
s’han percebut durant el primer semestre de 2014 en 
relació amb l’esmentat cànon?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014.

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge de residus recollits de 
manera selectiva i les previsions per al millo-
rament de la recollida selectiva
Tram. 314-13937/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74238 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quin és el percentatge de residus que s’han recollit 
selectivament per durant el primer semestre de 2014?

2. Quines són les previsions que té el govern per a mi-
llorar la recollida selectiva, a l’igual que la recollida 
d’orgànica en relació al funcionament obtingut durant 
els últims anys?

3. Quines són les subvencions que s’establiran pels 
ajuntaments en quan a la recollida de residus?

4. Quines són les bonificacions que s’establiran per 
aquests municipis que millor compleixen amb la reco-
llida selectiva?

5. Quins han estat els objectius complerts en relació 
als establerts pel Pla d’acció per a la gestió de residus 
municipals a Catalunya 2005-2012?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014.

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pressupostat i liquidat de les 
despeses de viatges el primer semestre del 
2014
Tram. 314-13938/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74239 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin ha estat l’import pressupostat i liquidat de les 
despeses de viatges dels càrrecs electes i els alts direc-
tius suportades per la Generalitat de Catalunya el pri-
mer semestre de 2014?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014.

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el període mitjà de pagament de la 
Generalitat i els seus organismes als proveï-
dors del 2010 ençà
Tram. 314-13939/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74240 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin ha estat el període mitjà de pagament als pro-
veïdors de la Generalitat de Catalunya i de les seves 
empreses, organismes i demés entitats, diferenciat en-

tre els serveis i les obres, des de l’any 2010 fins el pri-
mer semestre de 2014, desglossat per semestres?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014.

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pendent de pagar a l’Ajunta-
ment de Barcelona en data del 30 de juny 
de 2014
Tram. 314-13940/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74241 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin ha estat l’import pendent de pagament a 30 de 
juny de 2014 de la Generalitat de Catalunya a l’Ajun-
tament de Barcelona, desglossat per conceptes o ac-
tuacions?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014.

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat dels projectes de construcció 
de centres residencials d’acció educativa 
per a la infància a Barcelona
Tram. 314-13941/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74242 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
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bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. En quin moment es troba la construcció de cadas-
cun dels centres residencials d’acció educativa per a la 
infància a la ciutat de Barcelona previstos en el Conve-
ni de col·laboració Generalitat-Ajuntament 2005-2007 
en matèria d’equipaments de serveis socials?

2. Quina previsió existeix per a la finalització de les 
obres en cada cas?

3. Quin ha estat el cost definitiu dels equipaments que 
a dia d’avui ja estan finalitzats i quina ha estat l’aporta-
ció de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de 
Barcelona en cada cas?

Palau del Parlament, 4 de juliol del 2014.

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que reben les 
prestacions que estableix la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència, a Barce-
lona en data del 30 de juny de 2014
Tram. 314-13942/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74243 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quantes persones hi ha a 30/06/2014 a la ciutat de 
Barcelona rebent les ajudes o prestacions correspo-
nents a l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desem-
bre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a 
les persones en situació de dependència, especificant 
la tipologia de la prestació?

2. Quantes persones hi ha a 30/06/2014 en espera de la 
valoració a la ciutat de Barcelona? Quantes d’aquestes 
es troben fora de termini?

3. Quantes persones hi ha a 30/06/2014 amb la valora-
ció amb dret realitzada i en espera del dictamen o PIA 

a la ciutat de Barcelona? Quantes d’aquestes es troben 
fora de termini?

4. Quantes persones hi ha a 30/06/2014 amb el PIA 
elaborat i en llista d’espera per rebre la prestació a la 
ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 4 de juliol del 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps mitjà d’espera a Barcelona 
per a la valoració de la dependència, l’elabo-
ració del pla individual d’atenció i el moment 
en què es rep la prestació
Tram. 314-13943/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74244 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quin és a 30/06/2014 el temps mig d’espera a la ciu-
tat de Barcelona entre la presentació d’una sol·licitud 
per la valoració de la dependència i el moment en el 
que l’usuari rep la notificació de la seva valoració, en 
el marc de l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de de-
sembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció 
a les persones en situació de dependència?

2. Quin és a 30/06/2014 el temps mig d’espera entre el 
moment en el que l’usuari rep la notificació de valo-
ració i l’elaboració efectiva del seu PIA, a la ciutat de 
Barcelona?

3. Quin és a 30/06/2014 el temps mig d’espera entre 
l’elaboració del PIA i el moment en el que l’usuari rep 
la prestació, a la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 4 de juliol del 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els carnets de pensionista a Barcelo-
na en data del 30 de juny de 2014
Tram. 314-13944/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74245 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quants Carnets de Pensionista hi ha en circulació a 
la ciutat de Barcelona a 30/06/2014?

2. Quants d’aquests Carnets són de modalitat A, des-
glossant el número de carnets en funció de si el titular 
és una persona major de 65 anys o una persona amb 
discapacitat?

3. Quants d’aquests Carnets són de modalitat B, des-
glossant el número de carnets en funció de si el titular 
és una persona major de 65 anys o una persona amb 
discapacitat?

Palau del Parlament, 4 de juliol del 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que s’han mort 
amb la sol·licitud de la valoració per la de-
pendència feta i abans de rebre la prestació 
assignada en el programa individual d’aten-
ció
Tram. 314-13945/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74246 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-

bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quantes persones han mort un cop feta la sol-
licitud de la valoració per la dependència i abans de 
rebre la prestació o servei assignat en el PIA, a la ciu-
tat de Barcelona des de l’entrada en vigor de la Llei 
39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’auto-
nomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència fins a 30/06/2014, a la ciutat de Barce-
lona?

2. Quin percentatge representa sobre el total de Cata-
lunya?

Palau del Parlament, 4 de juliol del 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció dels equipaments per 
a persones amb discapacitat inclosos en el 
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament 
de Barcelona per al període 2005-2007
Tram. 314-13946/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74247 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès els projectes de construcció d’equipaments per a 
les persones amb discapacitat, a la ciutat de Barcelo-
na, inclosos en el Conveni de col·laboració Generalitat-
Ajuntament en matèria d’equipaments de serveis soci-
als 2005-2007.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. En quin moment es troba la construcció de cadas-
cun d’aquests centres a 30/06/2014?

2. Quina és la data prevista per a la finalització de les 
obres en cada cas?

3. Quina és la data prevista per a la seva posada en 
funcionament en cada cas?
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4. Quina import econòmic té assignat cadascun 
d’aquests projectes en els pressupostos de l’any 2014?

Palau del Parlament, 3 de juliol del 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les estacions de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat accessibles i en obres a Barcelona 
en data del 30 de juny de 2014
Tram. 314-13947/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74248 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita:

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari:

– Quines són les estacions de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya (FGC) accessibles a 30 de juny 
del 2014, les estacions en obres i la data de previsió del 
seu termini d’execució, i la planificació de les estaci-
ons que falten a la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 4 de juliol del 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres d’acolliment que hi ha a 
Barcelona en data del 30 de juny de 2014
Tram. 314-13948/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74249 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-

bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta Diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quins centres d’acolliment existeixen a la ciutat de 
Barcelona a 30/06/2014? Indicar la seva localització.

2. De quantes places disposen cadascun d’aquests cen-
tres?

3. Quants menors estan acollits actualment en cadas-
cun d’aquests centres?

4. Quants d’aquests menors són estrangers? Desglos-
sar per comunitaris i no comunitaris.

Palau del Parlament, 4 de juliol del 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de residència per a la gent 
gran a Barcelona
Tram. 314-13949/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74250 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quantes places de residència per a la gent gran de 
titularitat pública, hi ha a la ciutat de Barcelona, a 
30/06/2014, indicant la seva localització?

2. Quantes places de residència per a la gent gran con-
certades i/o col·laboradores, hi ha a la ciutat de Barce-
lona, a 30/06/2014, indicant la seva localització?

3. Quantes noves places de residència per a la gent 
gran són noves places col·laboradores o s’han concer-
tat a la ciutat de Barcelona durant l’any 2014 fins l’ac-
tualitat, indicant la seva localització?

4. Quantes places de centre de dia per a la gent gran 
de titularitat pública, hi ha a la ciutat de Barcelona, a 
30/06/2014, indicant la seva localització?
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5. Quantes places de centre de dia per a la gent gran 
concertades i/o col·laboradores, hi ha a la ciutat de 
Barcelona, a 30/06/2014 indicant la seva localització?

6. Quantes noves places de centre de dia per a la gent 
gran són noves places col·laboradores o s’han concer-
tat o a la ciutat de Barcelona, durant l’any 2014 fins 
l’actualitat, indicant la seva localització?

Palau del Parlament, 4 de juliol del 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sol·licituds de la renda mínima d’in-
serció presentades a Barcelona el primer 
semestre del 2014
Tram. 314-13950/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74251 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

En relació a la Renda Mínima d’Inserció a la ciutat de 
Barcelona.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quantes persones han sol·licitat la Renda Mínima 
d’Inserció a la ciutat de Barcelona durant el primer se-
mestre del 2014?

2. A quantes d’aquestes persones finalment se’ls hi ha 
concedit durant el primer semestre del 2014?

3. Quin és el temps mig d’espera registrat entre la pre-
sentació de la sol·licitud i la recepció de la prestació 
econòmica durant el primer semestre de l’any 2014 a 
la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 4 de juliol del 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els pisos assistits per a joves extute-
lats o tutelats que hi ha a Barcelona en data 
del 30 de juny de 2014
Tram. 314-13951/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74252 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quins pisos assistits per a joves extutelats o tutelats 
existeixen a la ciutat de Barcelona a 30/06/2014? Indi-
car la seva localització.

2. De quantes places disposen cadascun d’aquests cen-
tres?

3. Quants joves estan acollits actualment en cadascun 
d’aquests centres?

4. Quants d’aquests joves són estrangers? Desglossar 
entre comunitaris i no comunitaris.

Palau del Parlament, 4 de juliol del 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de residència per a perso-
nes amb discapacitat a Barcelona
Tram. 314-13952/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74253 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 
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1. La resposta a la pregunta 314-11012/10 formulada 
per aquest diputat sobre el nombre de places de resi-
dència per a persones amb discapacitat a la ciutat de 
Barcelona, indica que aquesta informació es pot con-
sultar al web del Departament de Benestar Social i Fa-
mília. Consultat el web a l’apartat de Serveis indicat 
no em consta que es faciliti la informació demanada, 
ja que només es pot consultar els tipus de serveis, des-
cripció i condicions d’accés als mateixos, estadístiques 
sobre el nombre de persones amb discapacitat i entitats 
col·laboradores. Per això torno a formular la pregunta.

2. Quantes places de residència per a persones amb 
discapacitat existeixen actualment a la ciutat de Barce-
lona? Desglossades segons el tipus de discapacitat, per 
titularitat i localització

Palau del Parlament, 4 de juliol del 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de discapacitats menors de 
seixanta-cinc anys que tenen un programa 
individual d’atenció i reben una prestació a 
Barcelona en data del 30 de juny de 2014
Tram. 314-13953/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74254 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quantes persones amb discapacitat, menors de 65 
anys, disposen a 30/06/2014, de PIA a la ciutat de 
Barcelona seguint la Llei 39/2006 respecte de les sol-
licituds i les valoracions realitzades el 2013 i durant el 
primer semestre del 2014?

2. Quantes d’aquestes persones estan efectivament re-
bent una prestació, en el marc de la Llei 39/2006 a la 
ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 4 de juliol del 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les persones que treballen als cen-
tres i equipaments d’atenció a la infància i 
l’adolescència de Barcelona en data del 30 
de juny de 2014
Tram. 314-13954/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74255 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta Diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quantes persones treballen a 30/06/2014 als Centres 
i Equipaments d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
de la ciutat de Barcelona? Es demana desglossament 
per centre i especificant la tipologia de professional.

Palau del Parlament, 4 de juliol del 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import transferit a l’Ajuntament de 
Barcelona per al finançament dels serveis 
socials bàsics
Tram. 314-13955/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74256 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quina ha estat l’import econòmic que ha transferit 
la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Barce-
lona en relació al Conveni marc existent entre amb-
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dues administracions per al finançament dels serveis 
socials bàsics de la ciutat de Barcelona els anys 2009, 
2010, 2011, 2012 i 2013 separadament? Desglossar per 
concepte (atenció primària, EAIA, gent gran, discapa-
citat, immigració, IMEB...), i any per any.

2. Quin ha estat el pressupost liquidat de cadascuna de 
les transferències per cadascun dels anys?

Palau del Parlament, 4 de juliol del 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places residencials per 
a discapacitats que hi ha a Barcelona en da-
ta del 30 de juny de 2014
Tram. 314-13956/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74257 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quantes places de residència per a persones amb 
discapacitat es troben en funcionament a 30/06/2014 
a la ciutat de Barcelona, desglossades segons tipus 
de discapacitat i per titularitat? Indicar la seva loca-
lització.

Palau del Parlament, 4 de juliol del 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de centre de dia de titularitat pública 
per a persones amb discapacitat a Barcelo-
na en data del 30 de juny de 2014
Tram. 314-13957/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74258 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Existeix a 30/06/2014 llista d’espera per accedir a 
una plaça de centre de dia per a persones amb disca-
pacitat, de titularitat pública, a la ciutat de Barcelona?

2. En cas de resposta afirmativa, quin és el temps mig 
d’espera per accedir a una d’aquestes places?

3. I quantes persones hi ha actualment en llista d’espera?

Palau del Parlament, 3 de juliol del 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que han sol·li ci-
tat la valoració de la dependència i l’elabora-
ció del programa individual de la dependència 
a Barcelona en data del 30 de juny de 2014
Tram. 314-13958/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74259 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 
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1. En el marc de l’aplicació de la Llei 39/2006 a la ciu-
tat, quantes persones han sol·licitat ser valorades a la 
ciutat de Barcelona des de l’entrada en vigor de la Llei 
de la Dependència fins el dia 30/06/2014?

2. Quantes persones han estat efectivament valorades 
des de l’entrada en vigor de la Llei de la Dependència 
fins el dia 30/06/2014 a la ciutat de Barcelona?

3. Quantes persones se’ls ha elaborat el seu PIA des de 
l’entrada en vigor de la Llei de la Dependència fins el 
dia 30/06/2014, desglossades per nivells i graus de de-
pendència a la ciutat de Barcelona?

4. Quantes persones han rebut la prestació o servei des 
de l’entrada en vigor de la Llei de la dependència fins 
el dia 30/06/2014 a la ciutat de Barcelona, desglossat 
per tipologia de prestació?

Palau del Parlament, 4 de juliol del 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a una plaça de 
residència de titularitat pública per a perso-
nes grans a Barcelona en data del 30 de juny 
de 2014
Tram. 314-13959/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74260 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Existeix a 30/06/2014 llista d’espera per poder acce-
dir a una plaça de residència per a gent gran de titula-
ritat pública a la ciutat de Barcelona?

2. En cas de resposta afirmativa, quantes persones hi 
ha actualment en llista d’espera?

3. I quin és el temps mig d’espera a la ciutat de Barce-
lona per a accedir a una plaça de residència per a gent 
gran de titularitat pública?

Palau del Parlament, 3 de juliol del 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència de titularitat pública per 
a persones amb discapacitat a Barcelona en 
data del 30 de juny de 2014
Tram. 314-13960/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74261 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Existeix a 30/06/2014 llista d’espera per accedir a 
una plaça de residència per a persones amb discapaci-
tat, de titularitat pública, a la ciutat de Barcelona?

2. En cas de resposta afirmativa, quin és el temps mig 
d’espera per accedir a una plaça de residència per a 
persones amb discapacitat a la ciutat de Barcelona?

3. I quantes persones hi ha actualment en llista 
d’espera per poder accedir a una plaça de residència 
per a persones amb discapacitat a la ciutat de Bar-
celona?

Palau del Parlament, 3 de juliol del 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de centre de dia de titularitat pública 
per a gent gran a Barcelona en data del 30 
de juny de 2014
Tram. 314-13961/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74262 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-



29 de juliol de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 376

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 73

bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quantes persones hi ha a 30/06/2014 en llista d’es-
pera per accedir a una plaça de centre de dia per a gent 
gran de titularitat pública a la ciutat de Barcelona?

2. Quin és el temps mig d’espera a la ciutat de Barce-
lona per a aconseguir una plaça de centre de dia per a 
gent gran de titularitat pública?

Palau del Parlament, 3 de juliol del 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de tramitació dels projectes re-
lacionats amb els centres sociosanitaris in-
closos en el Conveni de millora de la xarxa 
sanitària de Barcelona 2008-2015 en data 
del 30 de juny de 2014 i el cost definitiu dels 
equipaments que ja estan acabats
Tram. 314-13962/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74263 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. En quin estat de tramitació es troba, a 30/06/2014, 
cadascun dels projectes relacionats amb centres socio-
sanitaris inclosos en el Conveni de Millora de la Xar-
xa Sanitària de la ciutat de Barcelona 2008-2015?

2. Quina previsió existeix per a la finalització de les 
obres en cada cas?

3. Quin ha estat el cost definitiu dels equipaments que 
a dia d’avui ja estan finalitzats i quina ha estat l’aporta-
ció de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de 
Barcelona en cada cas?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució de la construcció 
dels centres d’atenció primària inclosos en 
el Conveni de millora de la xarxa sanitària de 
Barcelona 2008-2015 en data del 30 de juny 
de 2014 i el cost definitiu dels equipaments 
que ja estan acabats
Tram. 314-13963/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74264 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. En quin moment es troba a 30/06/2014 la construc-
ció de cadascun dels Centres d’Atenció Primària inclo-
sos en el Conveni de Millora de la Xarxa Sanitària de 
la ciutat de Barcelona 2008-2015?

2. Quina previsió existeix per a la finalització de les 
obres en cada cas?

3. Quin ha estat el cost definitiu dels equipaments que 
a dia d’avui ja estan finalitzats i quina ha estat l’aporta-
ció de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de 
Barcelona en cada cas?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres d’atenció primària que hi 
ha a Barcelona en data del 30 de juny de 2014
Tram. 314-13964/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74265 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
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bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins Centres d’Atenció Primària hi ha a 30/06/2014 
a la ciutat de Barcelona? Especificant-ne la ubicació, el 
districte, la data en què es van posar en funcionament 
i les seves especialitats.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres d’atenció primària conti-
nuada que hi ha a Barcelona en data del 30 
de juny de 2014
Tram. 314-13965/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74266 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins Centres d’Atenció Primària Continuada hi ha 
a 30/06/2014 a la ciutat de Barcelona? Especificant-ne 
la ubicació, el districte, la data en què es van posar en 
funcionament i les seves especialitats.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per  escrit 
sobre l’estat de tramitació dels projec-
tes relatius a la salut mental inclosos en el 
Conveni de millora de la xarxa sanitària de 
Barcelona 2003-2007 i el cost definitiu dels 
equipaments que ja estan acabats
Tram. 314-13966/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74267 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. En quin estat de tramitació es troba, a 30/06/2014, 
cadascun dels projectes relacionats amb salut mental 
inclosos en el Conveni de Millora de la Xarxa Sanità-
ria de la ciutat de Barcelona 2003-2007?

2. Quina previsió existeix per a la finalització de les 
obres en cada cas?

3. Quin ha estat el cost definitiu dels equipaments que 
a dia d’avui ja estan finalitzats i quina ha estat l’aporta-
ció de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de 
Barcelona en cada cas?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de metges i infermers de 
l’atenció primària que hi ha a Barcelona en 
data del 30 de juny de 2014
Tram. 314-13967/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74268 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-



29 de juliol de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 376

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 75

bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quants metges hi ha actualment a l’atenció primària 
a la ciutat de Barcelona a 30/06/2014, desglossat per 
especialitats i per Equip d’Atenció Primària?

2. Quantes infermeres hi ha actualment a l’atenció pri-
mària a la ciutat de Barcelona a 30/06/2014, desglossat 
per especialitats i per Equip d’Atenció Primària?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de tramitació dels projectes re-
latius als centres hospitalaris inclosos en el 
Conveni de millora de la xarxa sanitària de 
Barcelona 2003-2007 en data del 30 de juny 
de 2014 i el cost definitiu dels equipaments 
que ja estan acabats
Tram. 314-13968/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74269 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. En quin estat de tramitació es troba, a 30/06/2014 
cadascun dels projectes relacionats amb centres hospi-
talaris inclosos en el Conveni de Millora de la Xarxa 
Sanitària de la ciutat de Barcelona 2003-2007?

2. Quina previsió existeix per a la finalització de les 
obres en cada cas?

3. Quin ha estat el cost definitiu dels equipaments que 
a dia d’avui ja estan finalitzats i quina ha estat l’aporta-
ció de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de 
Barcelona en cada cas?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import destinat a la protecció del pa-
trimoni cultural de Barcelona el 2014 en apli-
cació de l’1% de les inversions públiques
Tram. 314-13969/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74270 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– D’acord amb la llei 22/1998 de 30 de desembre, de la 
Carta Municipal de Barcelona, quina quantitat ha des-
tinat la Generalitat a protecció del patrimoni cultural 
a Barcelona en aplicació de l’1% de les inversions pú-
bliques que s’han fet a la ciutat de Barcelona durant el 
primer semestre de l’any 2014?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions als consorcis i funda-
cions culturals de Barcelona el 2014
Tram. 314-13970/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74271 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines aportacions i per quins conceptes està pre-
vist realitzar des de la Generalitat de Catalunya als 
diferents consorcis i fundacions de caire cultural dels 
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que forma part i amb seu a la ciutat de Barcelona du-
rant l’any 2014?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les activitats culturals que es preveu 
finançar a Barcelona
Tram. 314-13971/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74272 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines activitats culturals que es celebren a la ciutat 
de Barcelona durant l’any 2014 està previst finançar 
des de la Generalitat de Catalunya? Indicar activitat 
i import.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment de la sisena hora als 
centres escolars de Barcelona
Tram. 314-13972/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74273 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– En quins centres escolars de la Ciutat de Barcelona 
es va mantenir la sisena hora durant el curs 2013-2014 i 
a quins centres es suprimí respecte al curs 2012-2013?

– Quins canvis es produïren a la sisena hora als cen-
tres que la van mantenir?

– En quins centres escolars s’impartirà la sisena hora 
durant el curs escolar 2014-2015 i quina és la previsió 
pressupostària?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps que es mantindran els barra-
cons de l’Escola Congrés Indians, de Barce-
lona
Tram. 314-13973/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74274 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quan temps es preveu que es mantinguin els barra-
cots del CEIP Congrés Indians de la ciutat de Barcelo-
na en la seva actual ubicació?

2. Quants alumnes i en quantes línies i grups cursaran 
els seus estudis al centre al proper curs 2014-2015?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’índex de fracàs escolar a Barcelona 
el curs 2013-2014
Tram. 314-13974/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74275 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quin ha estat l’índex del fracàs escolar a la Ciutat de 
Barcelona al curs 2013-2014?

2. Cas que encara no es disposi d’aquesta dada, quin 
ha estat la darrera dada obtinguda respecte al fracàs 
escolar a la nostra ciutat?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de construcció de l’Escola 
Bailèn, de Barcelona
Tram. 314-13975/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74276 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quin és el capteniment del Govern de la Generali-
tat sobre les obres del nou CEIP Bailén de la ciutat de 
Barcelona en la seva actual ubicació per tal d’eliminar 
els mòduls prefabricats del centre escolar?

2. Quants alumnes i en quantes línies i grups cursaran 
els seus estudis al centre al proper curs 2014-2015?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps que es mantindran els bar-
racons de l’Escola Can Fabra, de Barcelona
Tram. 314-13976/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74277 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quan temps es preveu que es mantinguin els barra-
cots del CEIP Can Fabra de la ciutat de Barcelona en 
la seva actual ubicació?

2. Quants alumnes i en quantes línies i grups cursaran 
els seus estudis al centre al proper curs 2014-2015?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places per a formació 
d’adults ofertes i sol·licitades a Barcelona 
els cursos 2013-2014 i 2014-2015
Tram. 314-13977/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74278 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
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veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quantes places de formació d’adults s’han ofert a 
la ciutat de Barcelona al curs 2013-2014, desglossades 
segons modalitat de formació, segons titularitat del 
centre i per districtes?

2. Quantes persones han demanat una plaça a les esco-
les d’adults de la ciutat de Barcelona, per aquest pro-
per curs escolar 2014-2015, desglossades segons mo-
dalitat de formació, segons titularitat del centre i per 
districtes?

3. Quantes sol·licituds no es van poder atendre al curs 
2013-2014 quins van ser els motius?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps que es mantindran els bar-
racons de l’Escola La Maquinista, de Barce-
lona
Tram. 314-13978/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74279 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quan temps es preveu que es mantinguin els barra-
cots del CEIP La Maquinista de la ciutat de Barcelona 
en la seva actual ubicació?

2. Quants alumnes i en quantes línies i grups cursaran 
els seus estudis al centre al proper curs 2014-2015?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes que no van ob-
tenir la graduació en educació secundària 
obligatòria a Barcelona el curs 2013-2014
Tram. 314-13979/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74280 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quants alumnes no van assolir la graduació a l’ense-
nyament secundari obligatori als centres escolars de la 
Ciutat de Barcelona, al curs 2013-2014

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres escolars que funcionen en 
barracons a Barcelona i el calendari de su-
pressió
Tram. 314-13980/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74281 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta les següents preguntes per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quins són els centres escolars de la ciutat de Barce-
lona que es troben en barracots?
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2. S’ha dissenyat o elaborat un calendari de supressió 
dels centres escolars que es troben actualment funcio-
nant en barracots a la Ciutat de Barcelona?

3. S’ha dissenyat o elaborat un calendari de construc-
ció dels CEIP que actualment es troben pendents de 
construcció a la Ciutat de Barcelona?

4. Cas que les respostes siguin afirmatives, quin són 
aquests calendaris?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps que es mantindran els barra-
cons de l’Escola dels Encants, de Barcelona
Tram. 314-13981/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74282 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quan temps es preveu que es mantinguin els barra-
cots del CEIP Dels Encants de la ciutat de Barcelona 
en la seva actual ubicació?

2. Quants alumnes i en quantes línies i grups cursaran 
els seus estudis al centre al proper curs 2014-2015?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes que s’han donat 
de baixa als centres educatius de Barcelona 
el curs 2013-2014
Tram. 314-13982/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74283 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quants alumnes s’han donat de baixa des de l’inici 
del curs escolar 2013-2014, als centres educatius de la 
ciutat de Barcelona, desglossat per nivells educatius?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions per a fer front als can-
vis del calendari escolar del curs 2014-2015
Tram. 314-13983/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74284 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins canvis que es produïren en el calendari esco-
lar del curs 2013-2014 es mantindran en el curs escolar 
2014-2015 i quins no es mantindran?

– Quins ajuts i/o aportacions té previst realitzar el Go-
vern de la Generalitat a la ciutat de Barcelona per tal 
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de poder fer front a les noves necessitats de l’alumnat 
i de les seves famílies amb motiu del calendari Escolar 
del curs 2014-2015?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps que es mantindran els barra-
cons de l’Escola Sant Martí, de Barcelona, a 
l’emplaçament actual
Tram. 314-13984/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74285 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quan temps es preveu que es mantinguin els barra-
cots del CEIP Sant Martí de la ciutat de Barcelona en 
la seva actual ubicació?

2. Quants alumnes i en quants cursos, línies i grups 
cursaran els seus estudis al centre al proper curs 2014-
2015?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació de les ràtios d’alumnes 
a les llars d’infants de titularitat de la Gene-
ralitat a Barcelona
Tram. 314-13985/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74286 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. S’han produït modificacions de les ràtios d’alumnat 
a les Llars d’Infants de titularitat de la Generalitat a la 
ciutat de Barcelona al curs 2013-2014?

2. En quins centres s’han produït i quines han estat les 
modificacions?

3. Es preveuen modificacions de les ràtios d’alumnat 
a les Llars d’Infants al curs 2014-2015 amb indicació 
numèrica d’aquestes variacions?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els nous centres educatius de pri-
mària i secundària que es preveu de posar 
en funcionament a Barcelona el curs 2014-
2015
Tram. 314-13986/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74287 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 
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Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quants nous centres educatius de primària es pre-
veuen posar en funcionament a la ciutat de Barcelona, 
el curs 2014-2015, indicant la localització i el número 
de places?

2. Quants nou centres educatius de secundària es pre-
veuen posar en funcionament a la ciutat de Barcelona, 
el curs 2014-2015, indicant la localització i el número 
de places?

3. S’ha previst el crèdit pressupostari suficient per a la 
realització de la corresponent inversió?

4. Cas que les inversions s’hagin de consignar al pres-
supost del Consorci d’Educació, s’ha previst al pressu-
post el traspàs de la corresponent inversió?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts als alumnes de les llars d’in-
fants municipals de Barcelona
Tram. 314-13987/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74288 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quin és el concepte i l’import dels ajuts que es des-
tinaran als alumnes escolaritzats al conjunt de les Es-
coles Bressol municipals de la ciutat de Barcelona pel 
curs 2013-2014?

2. Quins es preveuen destinar al curs 2014-2015?

3. Quin és l’import individualitzat dels ajuts destinats 
als alumnes de les escoles bressol municipals durant 
els curs 2013-2014?

4. Quin és l’import que es preveu destinar al curs 
2014-2015?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació econòmica destinada als 
alumnes de les escoles de música munici-
pals de Barcelona per al curs 2013-2014 i la 
previsió per al curs 2014-2015
Tram. 314-13988/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74289 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quin és el concepte i l’import dels ajuts que es desti-
naran als alumnes escolaritzats al conjunt de les Esco-
les de Música municipals i del Conservatori de Música 
de la Ciutat de Barcelona pel curs 2013-2014?

2. Quins es preveuen destinar al curs 2014-2015?

3. Quin és l’import individualitzat dels ajuts destinats 
als alumnes de les Escoles de Música municipals i del 
Conservatori de Música durant els curs 2013-2014?

4. Quin és l’import que es preveu destinar al curs 
2014-2015?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació econòmica destinada al 
funcionament de les escoles de música mu-
nicipals de Barcelona per al curs 2013-2014 i 
la previsió per al curs 2014-2015
Tram. 314-13989/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74290 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quin és l’import que es destinarà al funcionament 
del conjunt de les Escoles de Música municipals i del 
Conservatori de Música de la Ciutat de Barcelona pel 
curs 2013-2014?

2. Quin import es preveu destinar al curs 2014-2015?

3. Quin és l’import destinat a cadascuna de les places 
de les Escoles de Música municipals i del Conservato-
ri de Música durant els curs 2013-2014?

4. Quin és l’import que es preveu destinar al curs 
2014-2015?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació econòmica destinada al 
funcionament de les llars d’infants munici-
pals de Barcelona per al curs 2013-2014 i la 
previsió per al curs 2014-2015
Tram. 314-13990/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74291 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-

veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quin és l’import que es destinarà al funcionament 
del conjunt de les Escoles Bressol municipals de la 
Ciutat de Barcelona pel curs 2013-2014?

2. Quin import es preveu destinar al curs 2014-2015?

3. Quin és l’import destinat a cadascuna de les places 
d’escola bressol municipals durant els curs 2013-2014?

4. Quin és l’import que es preveu destinar al curs 
2014-2015?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació econòmica en concepte de 
beques de menjador per a alumnes de cen-
tres públics de Barcelona el curs 2013-2014
Tram. 314-13991/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74292 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és l’import que ha aportat la Generalitat per be-
ques menjador dels alumnes escolaritzats als centres 
públics de la ciutat de Barcelona al curs 2013-2014?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes de construcció de diver-
sos instituts a Barcelona
Tram. 314-13992/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74293 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta les següents preguntes per tal que li si-
guin contestades amb resposta escrita: 

Atès que encara hi ha pendents de construir diversos 
IES a la Ciutat de Barcelona com ara l’IES Vilado-
mat, Vallcarca, Sant Martí, Sagrera, Rubió i Tudurí, 
La Marina, La Clota, Fluvià, Fabra i Coats, Can Bat-
lló, Anglesola, Angeleta Ferrer, Miquel Tarradell o Jo-
sep Pla, 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quins IES tenen ja el Projecte d’obres redactat i/o 
aprovat?

2. Quina ubicació definitiva s’ha decidit per cadascun 
dels centres?

3. Disposa la Generalitat ja del sòl corresponent per a 
cadascun dels centres?

4. Quin és el calendari previst per a la seva construc-
ció i/o finalització?

5. En quins pressupostos es preveu consignar el crèdit 
pressupostari suficient per a la realització de la inver-
sió?

6. Cas que la previsió pressupostària la faci el Consor-
ci d’Educació, ha traspassat la Generalitat al Consorci 
l’import necessari per a la realització de les inversions 
o té previst fer-ho i quan?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els imports pendents de transferir a 
l’Ajuntament de Barcelona o a l’Institut Mu-
nicipal d’Educació de Barcelona destinats a 
les llars d’infants municipals
Tram. 314-13993/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74294 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quins imports falten transferir a l’Ajuntament de 
Barcelona o IMEB respecte al funcionament o ajudes 
a les Escoles Bressol municipals corresponents al curs 
2012-2013 i al curs 2013-2014?

2. Cas que s’hagi de fer encara alguna transferència, 
quina és la causa del retràs?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els imports pendents de transferir a 
l’Ajuntament de Barcelona o a l’Institut Mu-
nicipal d’Educació de Barcelona destinats a 
les escoles de música municipals i al Con-
servatori Municipal de Música de Barcelona
Tram. 314-13994/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74321 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 
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Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quins imports falten transferir a l’Ajuntament de 
Barcelona o IMEB respecte al funcionament o ajudes 
a les de les Escoles de Música municipals i del Con-
servatori de corresponents al curs 2012-2013 i al curs 
2013-2014?

2. Cas que s’hagi de fer encara alguna transferència, 
quina és la causa del retràs?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació de les plantilles de les 
llars d’infants de titularitat de la Generalitat 
a Barcelona
Tram. 314-13995/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74322 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. S’han produït modificacions de les plantilles de les 
Llars d’Infants de titularitat de la Generalitat a la ciu-
tat de Barcelona al curs 2013-2014?

2. En quins centres s’han produït i quines han estat les 
modificacions?

3. Es preveuen modificacions a les plantilles a les 
Llars d’Infants al curs 2014-2015, amb indicació nu-
mèrica d’aquestes variacions?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de llars d’infants de titulari-
tat de la Generalitat a Barcelona
Tram. 314-13996/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74323 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quantes són les places de les Llars d’Infants de titu-
laritat de la Generalitat a la ciutat de Barcelona?

2. En quins centres estan distribuïdes aquestes places 
amb indicació del Districte al que pertany cadascun?

3. Quina ha estat la demanda no atesa a cadascuna de 
les Llars d’Infants al curs 2013-2014?

4. Quin serà el nombre de places ofertades pel Curs 
2014-2015 a les esmentades Llars d’Infants?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els equipaments esportius que rebran 
finançament per a la construcció o l’arranja-
ment el 2014, a Barcelona
Tram. 314-13997/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74324 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 
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1. Quins equipaments esportius ubicats a la ciutat de 
Barcelona està previst que rebin finançament per la se-
va construcció o arranjament, per part del Govern de 
la Generalitat de Catalunya, durant l’any 2014? Indicar 
equipament esportiu, concepte i import destinat.

2. Quines activitats o competicions esportives que es 
celebren a la ciutat de Barcelona durant l’any 2014 està 
previst que rebin finançament, parcial o total, pel Go-
vern de la Generalitat de Catalunya i per quin import? 
Indicar activitat o competició i import atorgat.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques de promoció i di-
fusió de la cultura del 2010 ençà
Tram. 314-13998/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74325 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en política de promoció i 
difusió de la cultura des de l’any 2010 fins el primer 
semestre de 2014, desglossades per semestres i deta-
llades per projecte o actuació?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de construcció i posada en 
marxa de les residències i dels centres de 
dia a Barcelona del 2010 ençà
Tram. 314-13999/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74326 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin ha estat el cost de construcció i posada en mar-
xa de cadascuna de les noves residències - centres de 
dia a la ciutat de Barcelona des de l’any 2010 fins el 
primer semestre de 2014, desglossat per semestres i 
detallant la seva ubicació i la data de funcionament?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques d’atenció social 
del 2010 ençà
Tram. 314-14000/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74327 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 



29 de juliol de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 376

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 86

a l’Ajuntament de Barcelona en política d’atenció so-
cial des de l’any 2010 fins el primer semestre de 2014, 
desglossades per semestres i detallades per projecte o 
actuació?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import, el nombre i el concepte dels 
ajuts atorgats als comerciants el primer se-
mestre del 2014
Tram. 314-14001/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74328 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és l’import, el nombre i el concepte de les aju-
des que el Govern de la Generalitat ha atorgat als co-
merciants durant el primer semestre de 2014, desglos-
sat per municipis?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pressupostat de les operaci-
ons de compravenda de solars, locals i edifi-
cis fetes amb l’Ajuntament de Barcelona del 
2010 ençà
Tram. 314-14002/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74329 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin ha estat l’import pressupostat i liquidat de ca-
dascuna de les operacions de compra-venda de solars, 
locals i/o edificis per part de la Generalitat de Catalu-
nya amb l’Ajuntament de Barcelona des de l’any 2010 
fins el primer semestre de 2014, desglossat per semes-
tres i detallant l’ús previst i el preu de compra?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inversió feta al barri del Carmel i als 
seus entorns, a Barcelona, en forma de trans-
ferències corrents o per pagaments d’obres 
executades a l’Ajuntament de Barcelona del 
2010 ençà
Tram. 314-14003/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74330 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 
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Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quina ha estat la inversió realitzada per la Generali-
tat de Catalunya en els barris del Carmel i entorns de 
la ciutat de Barcelona des de l’any 2010 fins el primer 
semestre de 2014, en forma de transferències corrents 
o per pagament d’obres executades a l’Ajuntament de 
Barcelona o a les seves empreses o organismes autò-
noms, desglossats per semestres i detallada per projec-
te o actuació?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les adquisicions de béns immobles, 
locals i solars el 2014
Tram. 314-14004/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74331 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines han estat les adquisicions de béns immobles, 
locals i solars realitzades per part de la Generalitat de 
Catalunya durant el primer semestre de 2014, detallant 
la ubicació a la ciutat l’ús previst, el preu de compra i 
el venedor?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques adreçades a les 
dones del 2010 ençà
Tram. 314-14005/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74332 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adreçades a 
les dones des de l’any 2010 fins el primer semestre de 
2014, desglossades per semestres i detallades per pro-
jecte o actuació?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament 
de Barcelona per a polítiques adreçades a 
l’adolescència del 2010 ençà
Tram. 314-14006/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74333 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 
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– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adreçades a 
l’adolescència des de l’any 2010 fins el primer semes-
tre de 2014, desglossades per semestres i detallades 
per projecte o actuació?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ingrés tributari derivat del cànon de 
l’aigua a Barcelona del 2010 ençà
Tram. 314-14007/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74334 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin ha estat l’ingrés tributari derivat del cànon de 
l’aigua a la ciutat de Barcelona des de l’any 2010 fins 
el primer semestre de 2014, desglossat per semestres?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques d’habitatge del 
2010 ençà
Tram. 314-14008/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74335 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta Diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalu-
nya a l’Ajuntament de Barcelona en política d’habitat-
ge des de l’any 2010 fins el primer semestre de 2014, 
desglossades per semestres i detallades per projecte o 
actuació?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques adreçades a per-
sones amb discapacitat del 2010 ençà
Tram. 314-14009/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74336 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 
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1. Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adreçades a 
persones amb discapacitat des de l’any 2010 fins el pri-
mer semestre de 2014, desglossades per semestres i 
detallades per projecte o actuació?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques adreçades a la 
gent gran del 2010 ençà
Tram. 314-14010/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74337 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta Diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adreçades a 
la gent gran des de l’any 2010 fins el primer semestre 
de 2014, desglossades per semestres i detallades per 
projecte o actuació?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pressupostat i liquidat de 
l’aportació a l’Ajuntament de Barcelona en 
concepte de despeses de capitalitat, subsi-
diarietat i suplència del 2010 ençà
Tram. 314-14011/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74338 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin ha estat l’import pressupostat i liquidat de 
l’aportació de la Generalitat de Catalunya a l’Ajunta-
ment de Barcelona en concepte de despeses de capi-
talitat, subsidiarietat i suplència des de l’any 2010 fins 
el primer semestre de 2014?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obligacions reconegudes amb 
l’Ajuntament de Barcelona
Tram. 314-14012/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74339 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines son les obligacions reconegudes de la Gene-
ralitat de Catalunya amb l’Ajuntament de Barcelona, 
indicant les que estan pendents de pagament detalla-
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des pels exercicis 2014, 2013 i anteriors així com deta-
llant els conceptes?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les finques de l’Ajuntament de Barce-
lona cedides a la Generalitat del 2010 ençà
Tram. 314-14013/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74340 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines finques de propietat de l’Ajuntament de Bar-
celona s’han cedit a la Generalitat de Catalunya, espe-
cificant el seu ús i ubicació, des de l’any 2010 fins el 
primer semestre de 2014?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques de foment dels 
drets civils del 2010 ençà
Tram. 314-14014/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74341 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-

bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en política de foment dels 
drets civils des de l’any 2010 fins el primer semestre 
de 2014, desglossades per semestres i detallades per 
projecte o actuació?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pressupostat i liquidat per a la 
construcció d’equipaments socials a Barce-
lona del 2010 ençà
Tram. 314-14015/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74342 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin ha estat l’import pressupostat i liquidat en 
matèria de construcció d’equipaments socials a la ciu-
tat de Barcelona per part de la Generalitat da Catalu-
nya des de l’any 2010 fins el primer semestre de 2014, 
des glossat per semestres i detallat per a cada cons-
trucció?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques per a les famílies 
del 2010 ençà
Tram. 314-14016/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74343 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adreçades a 
les famílies des de l’any 2010 fins el primer semestre 
de 2014, desglossades per semestres i detallades per 
projecte o actuació?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les finques de la Generalitat cedides 
a l’Ajuntament de Barcelona del 2010 ençà
Tram. 314-14017/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74344 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta Diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines finques de propietat de la Generalitat de Ca-
talunya s’han cedit a l’Ajuntament de Barcelona, espe-

cificant el seu ús i ubicació, des de l’any 2010 fins el 
primer semestre de 2014?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les expropiacions iniciades o en pro-
cés de tràmit a Barcelona i sobre la previsió 
de costos el 2013 i el 2014
Tram. 314-14018/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74345 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta Diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines expropiacions ha iniciat o estan en procés de 
tràmit per part de la Generalitat de Catalunya a la ciu-
tat de Barcelona, especificant l’objecte de cadascuna 
de les expropiacions, les seves ubicacions i la previ-
sió de costos de les mateixes per als exercicis durant 
l’exercici 2013 i fins a 30 de juny de 2014, detallat per 
semestres?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’endeutament financer de l’Institut 
Català del Sòl i de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya per la promoció i la construc-
ció d’habitatges a Barcelona del 2010 ençà
Tram. 314-14019/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74346 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin ha estat l’endeutament financer d’Incasol i 
Agencia de l’Habitatge de Catalunya, en la promoció 
i construcció d’habitatges a la ciutat de Barcelona des 
de l’any 2010 fins el primer semestre de 2014, especi-
ficant la ubicació i el nombre de vivendes de l’edifi-
cació?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques d’infraestructures 
bàsiques i transport del 2010 ençà
Tram. 314-14020/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74347 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta Diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalu-
nya a l’Ajuntament de Barcelona en matèria d’infraes-
tructures bàsiques i transport des de l’any 2010 fins el 
primer semestre de 2014, desglossades per semestres i 
detallades per projecte o actuació?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost 
sobre grans establiments comercials a Bar-
celona del 2010 ençà
Tram. 314-14021/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74348 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta Diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin ha estat l’ingrés tributari derivat de l’impost 
sobre grans establiments comercials a la ciutat de Bar-
celona els anys 2012, 2013 i el primer semestre de 
2014, desglossat per semestres?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pressupostat, liquidat i pen-
dent de pagament de les transferències cor-
rents i de capital atorgades a l’Ajuntament 
de Barcelona i a les seves empreses, insti-
tuts i altres entitats
Tram. 314-14022/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74349 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és l’import liquidat, pagat i pendent de paga-
ment a 30 de juny de 2013, a 31 de desembre de 2013 
i a 31 de juny de 2014 de cadascuna de les transfe-
rències i obligacions econòmiques de la Generalitat de 
Catalunya a favor de l’Ajuntament de Barcelona i les 
seves empreses, instituts i demés entitats, incloent-hi 
aquelles derivades de prestació de serveis i dels con-
venis signats?

– Quins mecanismes de pagament té previst la Gene-
ralitat de Catalunya per tal de fer afectives aquestes 
obligacions de pagament durant el present exercici?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pressu-
postades i liquidades, a l’Ajuntament de Bar-
celona per a polítiques de promoció de l’ocu-
pació i el creixement empresarial del 2010 
ençà
Tram. 314-14023/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74350 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en política de promoció 
de l’ocupació i el creixement empresarial des de l’any 
2010 fins el primer semestre de 2014, desglossades per 
semestres i detallades per projecte o actuació?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014.

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques adreçades a la in-
fància del 2010 ençà
Tram. 314-14024/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74351 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 
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Interessa saber a aquesta Diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adreçades a 
la infància des de l’any 2010 fins el primer semestre de 
2014, des glosades per semestres i detallades per pro-
jecte o actuació?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques adreçades a per-
sones estrangeres del 2010 ençà
Tram. 314-14025/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74352 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta Diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalu-
nya a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adreça-
des a les persones estrangeres des de l’any 2010 fins el 
primer semestre de 2014, desglossades per semestres i 
detallades per projecte o actuació?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obligacions reconegudes amb 
l’Ajuntament de Barcelona
Tram. 314-14026/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74353 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines son les obligacions reconegudes de la Gene-
ralitat de Catalunya amb l’Ajuntament de Barcelona, 
indicant les que estan pendents de pagament detalla-
des pels exercicis 2014, 2013 anteriors així com deta-
llant els conceptes?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost 
sobre les activitats de joc, envit o atzar a 
Barcelona del 2010 ençà
Tram. 314-14027/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74354 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin ha estat l’ingrés tributari derivat de l’impost 
que grava les activitats de joc, d’envit o d’atzar a la 
ciutat de Barcelona des de l’any 2010 fins el primer 
semestre de 2014, desglossat per semestres i detallant 
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per sales de bingo, casinos, màquines recreatives, ca-
nòdroms i frontons, rifes, tómboles i combinacions 
aleatòries?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les despeses pressupostades i liqui-
dades en inversions a Barcelona el 2013 i el 
2014
Tram. 314-14028/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74355 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta Diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és l’import i el concepte de les despeses pres-
supostades i liquidades en inversions previstes i porta-
des a terme per la Generalitat de Catalunya a la ciutat 
de Barcelona, detallat per cadascun dels districtes de 
la ciutat, en l’exercici 2013 i primer semestre de 2014 
desglossat per semestres?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques a 
Barcelona del 2004 ençà
Tram. 314-14029/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74356 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta Diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin ha estat l’ingrés tributari derivat de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques (tram autonò-
mic) a la ciutat de Barcelona en cada any des de 2004 
fins 2013 i el primer semestre de 2014, desglossat per 
semestres?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona en polítiques d’energia i qualitat 
ambiental del 2010 ençà
Tram. 314-14030/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74357 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines han estat les aportacions econòmiques pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalu-
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nya a l’Ajuntament de Barcelona en política d’energia 
i qualitat ambiental des de l’any 2010 fins el primer 
semestre de 2014, desglossades per semestres i deta-
llades per projecte o actuació?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pressupostat i liquidat dels 
projectes d’inversió en compliment de la Llei 
2/2004, relativa a la millora de barris, a Bar-
celona del 2010 ençà
Tram. 314-14031/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74358 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin ha estat l’import pressupostat i liquidat de ca-
dascun dels projectes d’inversió finançats per la Ge-
neralitat de Catalunya a la ciutat de Barcelona des de 
l’any 2010 fins el primer semestre de 2014, en base a 
l’aplicació de la Llei de Barris (Llei 2/2004 de 4 de 
juny)?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els autònoms i les petites i mitjanes 
empreses de Barcelona que s’han beneficiat 
de les línies financeres de l’Institut Català de 
Finances del 2010 ençà
Tram. 314-14032/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74359 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és el nombre de PIMES i autònoms, ubicats a 
Barcelona, que s’han beneficiat de les línies financeres 
de l’Institut Català de Finances des de l’any 2010 fins 
el primer semestre de 2014, desglossat per semestres i 
detallant la finalitat de les mateixes?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pressupostat i liquidat dels 
lloguers de locals i edificis ocupats per la 
Generalitat a Barcelona del 2010 ençà
Tram. 314-14033/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74360 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin ha estat l’import pressupostat i liquidat de ca-
dascun dels lloguers de locals i/o edificis ocupats per 
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part de la Generalitat de Catalunya a la ciutat de Bar-
celona des de l’any 2010 fins el primer semestre de 
2014, desglossat per semestres i detallant el seu ús, 
ubicació i el preu de mensual del lloguer?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de les subvencions finalis-
tes en matèria d’atenció primària liquidat a 
l’Ajuntament de Barcelona el 2014
Tram. 314-14034/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74361 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin ha estat l’import liquidat a 30 de juny de 2014 
de les subvencions finalistes en matèria d’atenció pri-
mària de la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de 
Barcelona de l’exercici 2014?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ingressos tributaris i no tributaris 
recaptats a Barcelona el 2013 i el primer se-
mestre del 2014
Tram. 314-14035/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74362 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta Diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin ha estat l’import total i desglossat per semes-
tres dels ingressos tributaris i no tributaris recaptats 
a la ciutat de Barcelona i a la seva demarcació durant 
l’exercici 2013 i el primer semestre de 2014 semestres?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques de millorament 
del paisatge urbà del 2010 ençà
Tram. 314-14036/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74363 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en política de millora del 
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paisatge urbà, especialment pel que fa a rehabilitació 
d’edificis, des de l’any 2010 fins el primer semestre de 
2014, desglossades per semestres i detallades per pro-
jecte o actuació?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per al manteniment de les rondes 
del 2010 ençà
Tram. 314-14037/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74364 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines han estat les aportacions econòmiques pres-
supostades i liquidades de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona per al manteniment de les 
rondes des de l’any 2010 fins el primer semestre de 
2014, desglossat per semestres?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el període mitjà de pagament de la 
Generalitat i els seus organismes a l’Ajunta-
ment de Barcelona en el primer semestre del 
2014
Tram. 314-14038/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74365 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin ha estat el període mitjà de pagament de la Ge-
neralitat de Catalunya i de les seves empreses, orga-
nismes i demés entitats, a l’Ajuntament de Barcelona, 
en el primer semestre 2014?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques per a persones en 
situació de pobresa extrema del 2010 ençà
Tram. 314-14039/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74366 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
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a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques adreçades a 
persones en extrema pobresa des de l’any 2010 fins el 
primer semestre de 2014, desglossades per semestres i 
detallades per projecte o actuació?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques a l’Ajun-
tament de Barcelona per a polítiques de sa-
nitat del 2010 ençà
Tram. 314-14040/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74367 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalu-
nya a l’Ajuntament de Barcelona en política de sani-
tat des de l’any 2010 fins el primer semestre de 2014, 
desglossades per semestres i detallades per projecte o 
actuació?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost 
de successions i donacions a Barcelona del 
2010 ençà
Tram. 314-14041/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74368 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin ha estat l’ingrés tributari derivat de l’impost 
sobre successions i donacions a la ciutat de Barcelona 
des de l’any 2010 fins el primer semestre de 2014 des-
glossat per semestres?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pressupostat i liquidat de les 
transferències corrents i de capital atorga-
des a l’Ajuntament de Barcelona del 2010 
ençà
Tram. 314-14042/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74369 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin ha estat l’import pressupostat i liquidat de les 
transferències corrents i de capital atorgades per la 
Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona 
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des de l’any 2010 fins el primer semestre de 2014, des-
glossat per semestres, desglossat per semestres i deta-
llat per cadascun dels conceptes?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les vendes de béns immobles de la 
Generalitat a Barcelona del 2010 ençà
Tram. 314-14043/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74370 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines han estat les vendes de béns immobles, lo-
cals i solars a Barcelona realitzades per part de la Ge-
neralitat de Catalunya des de l’any 2010 fins el primer 
semestre de 2014 desglossat per semestres, detallant la 
ubicació a la ciutat l’ús de l’immoble, el preu de venda 
i el comprador?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost so-
bre transmissions patrimonials i actes jurí-
dics documentats a Barcelona del 2010 ençà
Tram. 314-14044/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74371 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin ha estat l’ingrés tributari derivat de l’impost 
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics docu-
mentals a la ciutat de Barcelona des de l’any 2010 fins 
el primer semestre de 2014 desglossat per semestres?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pressupostat i liquidat de les 
transferències de les institucions comuni-
tàries europees per a projectes d’inversió a 
Barcelona del 2010 ençà
Tram. 314-14045/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74372 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin ha estat l’import pressupostat i liquidat de les 
transferències que la Generalitat de Catalunya ha rebut 
de les institucions comunitàries europees i que s’ha 
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destinat a projectes d’inversió en la ciutat de Barcelona 
des de l’any 2010 fins el primer semestre de 2014 des-
glossat per semestres?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques pressu-
postades i liquidades a l’Ajuntament de Bar-
celona per a polítiques de promoció del tu-
risme del 2010 ençà
Tram. 314-14046/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74373 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en política de promoció 
del turisme des de l’any 2010 fins el primer semestre 
de 2014, desglossat per semestres i detallades per pro-
jecte o actuació?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pressupostat i liquidat de 
les transferències del Govern de l’Estat per 
a projectes d’inversió a Barcelona del 2010 
ençà
Tram. 314-14047/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74374 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin ha estat l’import pressupostat i liquidat de les 
transferències que la Generalitat de Catalunya ha rebut 
del Govern Central i que s’ha destinat a projectes d’in-
versió a la ciutat de Barcelona des de l’any 2010 fins 
el primer semestre de 2014 desglossat per semestres?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions al Servei de Mediació 
Intercultural de l’Ajuntament de Barcelona 
durant el primer semestre del 2014
Tram. 314-14048/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74375 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines aportacions ha realitzat el Govern de la Ge-
neralitat al Servei de Mediació Intercultural de l’Ajun-
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tament de Barcelona durant el primer semestre de 
2014?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones registrades en 
el Registre central de persones assegurades 
del Servei Català de la Salut durant el primer 
semestre del 2014
Tram. 314-14049/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74376 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin era el nombre de persones registrades en el Re-
gistre Central de Persones Assegurades (RCA) de Cat-
Salut, amb nacionalitat no espanyola informada i resi-
dent a la ciutat de Barcelona durant el primer semestre 
de 2014?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’aules d’acollida per als 
menors immigrants a Barcelona
Tram. 314-14050/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74377 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-

veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quin ha estat el nombre d’aules d’acollida per a 
menors immigrants a la ciutat de Barcelona durant el 
Curs 2013-2014?

2. Quina ha estat la relació d’escolars que han passat 
per cada una d’elles detallant la seva nacionalitat?

3. Amb quin nombre d’aules d’acollida es comptarà 
durant el Curs 2014-2015 a la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de menors estrangers in-
documentats que han estat presentats per 
a protecció a Barcelona durant el primer se-
mestre del 2014
Tram. 314-14051/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74378 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quants menors estrangers indocumentats han estat 
presentats a la ciutat de Barcelona per a protecció du-
rant el primer semestre de 20143? Desglossar per país 
de procedència.

2. Quantes presentacions de menors estrangers per a 
la protecció s’han realitzat a la ciutat de Barcelona du-
rant el primer semestre de 2014? Desglossar segons el 
Cos Policial o l’Administració que hagi fet la presen-
tació.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions al Servei d’Atenció a 
Immigrants i Estrangers Refugiats de l’Ajun-
tament de Barcelona durant el primer se-
mestre del 2014
Tram. 314-14052/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74379 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines aportacions ha realitzar el Govern de la Ge-
neralitat al Servei d’Atenció a Immigrants i Emigrants 
Refugiats (SAIER) de l’Ajuntament de Barcelona du-
rant el primer semestre de 2014?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions al Servei de Detecció i 
Contacte de Menors Estrangers Immigrants 
no Acompanyats de l’Ajuntament de Barce-
lona durant el primer semestre del 2014
Tram. 314-14053/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74380 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines aportacions ha realitzat el Govern de la Ge-
neralitat al Servei de Detecció i Contacte de menors 

estrangers immigrants no acompanyats de l’Ajunta-
ment de Barcelona durant el primer semestre de 2014?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords i convenis signats amb 
l’Ajuntament de Barcelona per a fomentar la 
formació i l’ocupació
Tram. 314-14054/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74381 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins han estat els acords o convenis signats entre 
el Govern del Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona 
durant el primer semestre de 2014 per tal de fomentar 
la formació i ocupació entre els joves de la ciutat?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions a l’Ajuntament de Bar-
celona per a polítiques de joventut durant el 
primer semestre del 2014
Tram. 314-14055/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74382 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
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bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines han estat les aportacions del Govern de la 
Generalitat a l’Ajuntament de Barcelona en polítiques 
de joventut durant el primer semestre de 2014?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contractes signats amb relació a la 
borsa d’habitatge de lloguer per a joves de 
Barcelona durant el primer semestre del 2014
Tram. 314-14056/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74383 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quin ha estat el nombre de contractes signats durant 
el primer semestre de 2014 en relació a la Borsa d’Ha-
bitatge de Lloguer per a joves a la ciutat de Barcelona?

2. Quin ha estat el nombre de joves allotjats en el pri-
mer semestre de 2014?

3. Quina és la previsió del Govern de la Generalitat pel 
que fa a contractes pel segon semestre?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’incidències a causa de la 
contaminació olfactiva a Barcelona durant el 
2013 i el primer semestre del 2014
Tram. 314-14057/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74384 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quantes incidències a causa de contaminació odorí-
fera s’han produït a la ciutat de Barcelona durant l’any 
2013 i primer semestre del 2014? Desglossat per se-
mestres.

2. En què es concreta la col·laboració entre la Generali-
tat i l’Ajuntament de Barcelona per a la prevenció de la 
contaminació odorífera?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les emissions de contaminants a l’at-
mosfera a Barcelona durant el primer se-
mestre del 2014
Tram. 314-14058/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74385 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 
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1. Quins han estat els diferents focus d’emissions de 
contaminants a l’atmosfera durant el primer semestre 
de 2014 i durant tot el passat 2013 a la ciutat de Barce-
lona? Desglossat per trimestres.

2. Quins han estat els nivell d’immissió per la concen-
tració dels contaminants durant el 2012, 2013 i durant 
el primer semestre de 2014 a la ciutat de Barcelona? 
Desglossat per trimestres.

3. Quins han estat els controls de les emissions atmos-
fèriques i la vigilància de la presència dels contami-
nant a l’aire en diferents punts receptors a la ciutat de 
Barcelona?

4. Quines han estat les mesures per pal·liar l’esmentada 
contaminació a la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les aportacions econòmiques de 
l’Agència Catalana de l’Aigua a l’àrea metro-
politana de Barcelona del 2012 ençà
Tram. 314-14059/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74386 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quines han estat les aportacions econòmiques per 
part de l’Agencia Catalana de l’Aigua a l’Àrea Metro-
politana de Barcelona durant el 2012, 2013 i primer 
semestre de 2014 en relació al tractament de les aigües 
de la seva conurbació? Desglossat per semestres

2. Quin és l’estat del deute de l’ACA a data 31 desem-
bre 2013?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la contaminació lluminosa a l’àrea me-
tropolitana de Barcelona durant el 2013 i el 
primer semestre del 2014
Tram. 314-14060/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74387 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quin ha estat el nivell de contaminació lluminosa 
en l’àrea metropolitana de Barcelona durant tot el pas-
sat 2013 i durant el primer semestre de 2014? Des-
glossat per semestres.

2. Quines accions ha dut a terme la Comissió de Pre-
venció de la Contaminació Lluminosa en assessora-
ment a la ciutadania i a les administracions de la ciutat 
de Barcelona durant el 2013 i al primer semestre de 
2014?

3. Quines són les futures mesures previstes pel Govern 
per a pal·liar l’esmentada contaminació?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la contaminació acústica a Barcelona 
durant el primer semestre del 2014
Tram. 314-14061/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74388 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 
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Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quin ha estat el nivell de contaminació acústica de 
Barcelona durant el primer semestre de 2014?

2. Quins han estat els resultats del mesurament del so-
roll ambiental realitzat del Govern de la Generalitat 
durant el primer semestre de 2014?

3. Quines han estat les principals fonts de soroll durant 
aquest any?

4. Quines són les futures mesures previstes pel Govern 
per a pal·liar l’esmentada contaminació?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de gestors autoritzats per 
l’Agència de Residus de Catalunya que han 
operat a Barcelona durant el primer semes-
tre del 2014
Tram. 314-14062/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74389 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quants gestors autoritzats per l’Agència de Residus 
de Catalunya i homologats han operat a la ciutat de 
Barcelona durant el primer semestre de 2014?

2. Quin volum de residus s’han gestionat durant el pri-
mer semestre de 2014?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els nivells de diòxid de carboni a l’àrea 
metropolitana de Barcelona durant el primer 
semestre del 2014
Tram. 314-14063/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74390 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quins són els nivells de CO2 emesos a l’àrea me-
tropolitana de Barcelona durant el primer semestre de 
2014?

2. Quines són les causes d’emissió, tot especificant el 
volum i percentatge respecte als nivells totals?

3. Pel que fa a l’alliberació industrial de CO2, quina és 
l’aportació per sectors o grups industrials?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el consum d’aigua a Barcelona durant 
el primer semestre del 2014
Tram. 314-14064/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74391 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 
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1. Quin ha estat el consum d’aigua i el seu cost, durant 
el primer semestre de 2014 pels ciutadans de Barcelo-
na, i la seva variació anual des de l’any 2011, tot deta-
llant les dades per mesos?

2. Quin ha estat el consum familiar mitjà d’aigua du-
rant el primer semestre de 2014 a la ciutat de Barcelo-
na i la seva variació anual des de l’any 2011?

3. Quin ha estat el consum d’aigua durant el primer 
semestre de 2014 de les instal·lacions públiques de la 
nostra ciutat i la seva variació anual des de l’any 2011?

4. Quin ha estat el consum d’aigua en l’activitat econò-
mica en l’actuació empresarial i comercial de la ciutat?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recollida selectiva a Barcelona du-
rant el primer semestre del 2014
Tram. 314-14065/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74392 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quin ha estat el resultat de la recollida selectiva du-
rant el primer semestre de 2014 i la seva variació res-
pecte l’any 2011 a la ciutat de Barcelona? Desglossat 
semestralment i anualment.

2. Quines deficiències s’han trobat en l’actual recollida 
selectiva que s’hagin de millorar per donar un millor 
servei al ciutadà a la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell de funcionament de la planta 
dessalinitzadora del Prat de Llobregat (Baix 
Llobregat) durant el 2013 i el primer semes-
tre del 2014
Tram. 314-14066/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74393 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quin ha estat el nivell de funcionament de la des-
saladora del Prat durant el 2013 i durant el primer se-
mestre del 2014? Desglossat per trimestres.

2. Quin és el número de dessaladores que el Govern de 
la Generalitat vol construir futurament?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recollida de residus tecnològics a 
Barcelona durant el 2013 i el primer semes-
tre del 2014
Tram. 314-14067/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74394 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 
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1. Quina és la infraestructura de tractament de residus 
existent dedicada a la recollida de residus tecnològics 
a la ciutat de Barcelona?

2. Quin és el número de tones de recollida dels esmen-
tats residus que s’ha realitzat durant tot l’any 2013 i 
durant el primer semestre de 2014 a la ciutat de Barce-
lona? Desglossat per trimestres.

3. Quin és el número de tones que s’havien previst pel 
primer semestre de 2014 i quines són les dades reals 
fins al moment a la ciutat de Barcelona?

4. Quina és actualment la xarxa de transport que por-
ta els residus des dels punts nets als centres de tracta-
ment a la ciutat de Barcelona? Quina és la previsió de 
millora per part del govern de la Generalitat?

5. On són tractats el residus tecnològics que recullen a 
la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a millorar les infra-
estructures i els serveis municipals als bar-
ris de Collserola durant el 2013 i el primer 
semestre del 2014
Tram. 314-14068/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74395 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines han estat les actuacions realitzades pel Go-
vern de la Generalitat per tal de millorar les infraes-
tructures i serveis municipals com ara equipaments, 
seguretat, neteja, enllumenat, urbanització dels carrers, 
ampliació de la cobertura telefònica, incloent la cober-
tura mòbil (3G, 4G...) i serveis ADSL, en els diferents 
barris de Collserola durant el passat 2013 i durant el 
primer semestre de 2014? Desglossat per semestres.

– Quines són els actuacions previstes durant el segon 
semestre de 2014 pel tal de seguir millorar les infraes-
tructures i serveis dels esmentats barris?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de centres educatius que 
s’han adherit al programa Escoles Verdes 
durant el primer semestre del 2014
Tram. 314-14069/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74396 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quants centres educatius de la ciutat de Barcelona 
s’han adherit al programa Escoles Verdes al primer se-
mestre de 2014?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat radioelèctric de Barcelona du-
rant el 2013 i el primer semestre del 2014
Tram. 314-14070/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74397 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
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bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quin ha estat l’estat radioelèctric de la ciutat de Bar-
celona durant el passat 2013 i durant el primer semes-
tre de 2014?Desglossat per trimestres.

2. Quantes peticions de l’Ajuntament i dels ciutadans 
de Barcelona han rebut sobre l’estat l’estat radioelèc-
tric de la ciutat?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el control de qualitat de l’aigua de les 
platges de Barcelona durant el 2013 i el pri-
mer semestre del 2014
Tram. 314-14071/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74398 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quins han estat els paràmetres de qualitat de les 
aigües de bany a les platges de Barcelona durant el 
2013 i primer semestre de 2014?. Desglossat per tri-
mestres.

2. Com ha afectat la situació financera de l’Agència Ca-
talana de l’Aigua en el mesurament i control d’aquests 
nivells?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació econòmica als consorcis 
d’educació, d’habitatge, de serveis socials i 
sanitari i a l’Agència de Salut Pública de Bar-
celona el 2014
Tram. 314-14072/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74399 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quines han estat les aportacions de la Generalitat 
als Consorcis d’Educació, d’Habitatge, de Serveis So-
cials, Sanitari i a l’Agència de Salut pública de Barce-
lona durant l’exercici 2014?

2. Quina ha estat l’aportació total a aquests Consorcis i 
a l’Agència incloent l’aportació de l’Ajuntament de Bar-
celona durant l’exercici 2014?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’actes aixecades a comer-
ços de Barcelona amb relació al compliment 
de la normativa estatal d’horaris comercials 
durant el 2013 i el primer semestre del 2014
Tram. 314-14073/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74400 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Fascicle tercer
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Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quantes actes s’han aixecat a comerços de la ciutat 
de Barcelona des de l’any 2013 fins el primer semestre 
de 2014, per compliment de la normativa estatal d’ho-
raris comercials, desglossades per districte?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inversions fetes als mercats de 
Barcelona del 2008 ençà
Tram. 314-14074/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74404 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quin és l’import de les inversions realitzades en els 
mercats de la ciutat de Barcelona, totals i desglossades 
per cadascun dels mercats, durant el primer semestre 
de 2014?

2. Quina ha estat l’evolució de les inversions realitza-
des en els mercats de la ciutat de Barcelona, totals i 
desglossades per cadascun dels mercats, entre els anys 
2008 i 2013? Desglossar la resposta per semestres.

3. Quins han estat els acords o convenis signats entre 
el Govern del Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona 
o qualsevol dels organismes municipals durant el pri-
mer semestre de 2014 per tal de fomentar la compra al 
mercats de la ciutat de Barcelona i quin ha estat l’im-
port dels mateixos?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la consideració que el servei de man-
teniment i conservació de la xarxa viària si-
gui un servei essencial
Tram. 314-14075/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74407 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Pel Departament de Territori i Sostenibilitat, el ser-
vei de manteniment i conservació de la xarxa viària de 
Catalunya és un servei essencial?

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2014 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a rebutjar la proposta 
del Departament de Territori i Sostenibilitat 
de declarar essencials els parcs de carre-
teres
Tram. 314-14076/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74408 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quins són els motius pels que el Govern de la Ge-
neralitat rebutja la proposta feta reiteradament pel De
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partament de Territori i Sostenibilitat per a declarar 
serveis essencials els parcs de carreteres?

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2014 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de satisfacció que té del servei 
de manteniment de carreteres fet per perso-
nal propi
Tram. 314-14077/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74409 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

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

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2014 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’externalitzar el servei de 
manteniment de carreteres
Tram. 314-14078/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74410 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Té previst el Govern de la Generalitat l’externalitza-
ció del servei de manteniment de carreteres?

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2014 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius que justifiquen l’externa-
lització del servei de manteniment de carre-
teres
Tram. 314-14079/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74411 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quins són els motius que justifiquen a la Generalitat 
de Catalunya l’externalització del servei de manteni-
ment de carreteres?

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2014 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius tècnics per a externalitzar 
el servei de manteniment de carreteres
Tram. 314-14080/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74412 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
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que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Existeixen motius tècnics que recolzin la decisió de 
la Generalitat de Catalunya d’externalització del ser-
vei de manteniment de carreteres o, pel contrari, són 
tan sols criteris econòmics?

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2014 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a privatitzar els parcs 
de carreteres
Tram. 314-14081/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74413 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quins són els criteris per que la Generalitat de Ca-
talunya es plantegi, precisament en aquest moment, la 
privatització dels parcs de carreteres, començant pel 
parc més rentable?

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2014 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del servei de manteniment de 
carreteres amb personal propi o per mitjà 
d’una empresa privada
Tram. 314-14082/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74414 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el cost del servei de manteniment de carrete-
res amb personal propi?

– Quin és el cost del servei prestat per l’empresa pri-
vada?

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2014 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estalvi econòmic que comportaria la 
privatització del servei de manteniment de 
carreteres
Tram. 314-14083/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74415 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quins són els estalvis en matèria econòmica, en cas 
de produir-se la privatització del servei de manteni-
ment de carreteres?

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2014 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de treballadors que queda-
rien afectats per l’externalització del servei 
de manteniment de carreteres
Tram. 314-14084/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74416 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

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

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2014 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la destinació dels treballadors dels 
parcs de carreteres afectats per l’externalit-
zació dels serveis de manteniment
Tram. 314-14085/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74417 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 

Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin serà el destí dels treballadors actuals dels parcs 
de carreteres afectats per l’externalització dels serveis 
de manteniment? Desglossat per les diferents categori-
es de fix i discontinus.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2014 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el procediment per a adjudicar el ser-
vei de manteniment de carreteres
Tram. 314-14086/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74418 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin procediment utilitzarà el Govern de la Gene-
ralitat per adjudicar el servei de manteniment de car-
reteres?

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2014 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la maquinària del servei de manteni-
ment de carreteres en cas d’externalització 
dels parcs de carreteres
Tram. 314-14087/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74419 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– En cas d’externalització dels parcs de carreteres de 
la Generalitat de Catalunya, qui posarà la maquinària?

– Qui assumirà el manteniment de la mateixa?

– Qui assumirà el cost del combustible de la maqui-
nària?

– Qui assumirà el cost de les assegurances de la ma-
quinària?

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2014 

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el finançament assignat al desple-
gament de la Llei 39/2006, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les perso-
nes en situació de dependència
Tram. 314-14088/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74420 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta Diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin finançament ha assignat la Generalitat de Ca-
talunya a la implementació de la Llei 39/2006, de 14 
de desembre, de promoció de l’autonomia personal i 
atenció a les persones en situació de dependència, des 
de la seva entrada en vigor fins a l’actualitat, desglos-
sat any per any i per conceptes?

– Quin import s’ha destinat a la ciutat de Barcelona 
des de l’entrada en vigor de la Llei fins a l’actualitat, 
desglossat any per any i per conceptes?

Palau del Parlament, 4 de juliol del 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres residencials d’acció edu-
cativa de Barcelona en data del 30 de juny 
de 2014
Tram. 314-14089/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74421 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta Diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quins centres residencials d’acció educativa es 
troben en funcionament a la ciutat de Barcelona a 
30/06/2014? Indicar la seva localització.

2. De quantes places disposen cadascun d’aquests cen-
tres?

3. Quants menors estan acollits actualment en cadas-
cun d’aquests centres?

4. Quants d’aquests menors són estrangers? Desglos-
sar entre comunitaris i no comunitaris.

Palau del Parlament, 4 de juliol del 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de nens atesos als centres 
i equipaments d’atenció a la infància i l’ado-
lescència de Barcelona en data del 30 de 
juny de 2014
Tram. 314-14090/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74422 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quants nens han estat atesos als Centres i Equipa-
ments d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (EA-
IA) de la ciutat de Barcelona, a 30/06/2014?

Palau del Parlament, 4 de juliol del 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’expedients de regulació 
d’ocupació presentats a Barcelona del 2008 
ençà
Tram. 314-14091/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74426 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és el nombre total de EROs presentat a Bar-
celona, des de l’any 2008 fins a el primer semestre de

2014, especificant per tipus de ERO, nombre de treba-
lladors afectats a cada ERO i per any?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els requeriments i les sancions a es-
tabliments de Barcelona que no retolen en 
català
Tram. 314-14092/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74427 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quants requeriments, advertint de la sanció, s’han 
remés a establiments de la ciutat de Barcelona per no 
retolar en català durant el primer semestre de 2014, 
desglossat per activitat de l’establiment, i per districtes?

2. Quants establiments han estat sancionats per no re-
tolar en català a la ciutat de Barcelona durant el primer 
semestre de 2014, desglossat per activitat de l’establi-
ment, i per districtes?

3. Quin és l’import de la sancions imposades a establi-
ments de la ciutat de Barcelona per no retolar en català 
durant el primer semestre de 2014, desglossat per acti-
vitat de l’establiment, i per districtes?

4. Quin és l’import recaptat de la sancions imposades 
a establiments de la ciutat de Barcelona per no retolar 
en català durant el primer semestre de 2014, desglossat 
per activitat de l’establiment, i per districtes?

5. Quants establiments o empreses de la ciutat de Bar-
celona tenen en tramitació en aquest moment o se’ls ha 
proposat per ser sancionats, desglossat per activitat de 
l’establiment i per districtes?

6. Quants d’aquests expedients s’han obert a instàncies 
d’una denúncia de particulars o entitats?

7. Quina ha estat l’evolució de les sancions imposades 
a establiments de la ciutat de Barcelona per no retolar 
en català entre els anys 2008 i el primer semestre de 
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2014, desglossat per anys, activitat de l’establiment, i 
per districtes?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats a empreses de Bar-
celona
Tram. 314-14093/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74428 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quin és el nombre d’ajuts total atorgats a empreses 
de la ciutat de Barcelona, especificant el tipus d’em-
presa, durant el primer semestre de 2014?

2. Quina ha estat l’evolució del nombre d’ajuts atorgats 
a empreses de la ciutat de Barcelona, especificant el ti-
pus d’empresa, entre els anys 2008 i 2013? Desglossar 
la resposta per anys.

3. Quantes operacions creditícies s’han portat a terme 
en la línia de finançament empresarial a la ciutat de Bar-
celona, especificant el nombre de sol·licituds, aprovaci-
ons, formalitzacions durant el primer semestre de 2014?

4. Quina ha estat l’evolució del nombre d’operacions 
creditícies a empreses en la línia de finançament em-
presarial a la ciutat de Barcelona, especificant el tipus 
d’empresa, entre els anys 2008 i 2013? Desglossar la 
resposta per anys.

5. S’ha concedit algun ajut a autònoms durant el pri-
mer semestre de 2014? En cas afirmatiu quin és el 
nombre d’ajuts total atorgat a autònoms de la ciutat de 
Barcelona durant l’any 2014?

6. Quina ha estat l’evolució del nombre d’ajuts a au-
tònoms a la ciutat de Barcelona, entre els anys 2008 i 
2013? Desglossar la resposta per anys.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions dutes a terme per a pro-
moure la marca Barcelona del 2011 ençà
Tram. 314-14094/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74429 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quines accions ha realitzat la Generalitat de Catalu-
nya per a la promoció de la marca Barcelona durant el 
primer semestre de 2014?

2. Quines accions ha realitzat la Generalitat de Cata-
lunya per a la promoció de la marca Barcelona entre 
els anys 2011 i 2013?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la promoció de Barcelona com a des-
tinació turística del 2011 ençà
Tram. 314-14095/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74430 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quines accions ha realitzat la Generalitat de Catalu-
nya per a la promoció de Barcelona com destí turístic 
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tant a nivell internacional com estatal durant el primer 
semestre de 2014?

2. Quines accions ha realitzat la Generalitat de Catalu-
nya per a la promoció de Barcelona com destí turístic 
tant a nivell internacional com estatal entre els anys 
2011 i 2013?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques a Fira 
de Barcelona del 2008 ençà
Tram. 314-14096/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74431 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quines aportacions econòmiques ha realitzat la Ge-
neralitat de Catalunya a la Fira de Barcelona durant el 
primer semestre de 2014?

2. Quina ha estat l’evolució de les aportacions econò-
miques que ha realitzat la Generalitat de Catalunya a 
la Fira de Barcelona entre els anys 2008 i el primer se-
mestre de 2014?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords i convenis signats amb 
l’Ajuntament de Barcelona per a fomentar la 
formació i l’ocupació el 2014
Tram. 314-14097/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74432 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins han estat els acords o convenis signats entre 
el Govern del Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona 
o qualsevol dels organismes municipals durant el pri-
mer semestre de 2014 per tal de fomentar la formació i 
l’ocupació i quin ha estat l’import dels mateixos?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats a comerços de Bar-
celona del 2008 ençà
Tram. 314-14098/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74433 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quin és el nombre d’ajuts total atorgats a comerços 
de la ciutat de Barcelona, especificant el tipus de co-
merç, durant el primer semestre de 2014?
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2. Quina ha estat l’evolució del nombre d’ajuts atorgats 
a comerços de la ciutat de Barcelona, especificant el ti-
pus de comerç, entre els anys 2008 i 2013? Desglossar 
la resposta per semestres.

3. Quins han estat els acords o convenis signats entre 
el Govern del Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona 
o qualsevol dels organismes municipals durant el pri-
mer semestre de 2014 per tal de fomentar el comerç 
a la ciutat de Barcelona i quin ha estat l’import dels 
mateixos?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords amb l’Ajuntament de Bar-
celona en el marc de Barcelona Creixement 
el 2014
Tram. 314-14099/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74434 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins han estat els acords o convenis signats entre el 
Govern del Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona o 
qualsevol dels organismes municipals durant el primer 
semestre de 2014 en el marc de la iniciativa Barcelona 
Creixement?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients i les sancions a comer-
ços de Barcelona del 2008 ençà
Tram. 314-14100/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74435 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quants expedients s’han obert a comerços a la ciutat 
de Barcelona des de l’any 2008 fins el primer semes-
tre de 2014, especificant tipus de expedient i per dis-
tricte?

2. Quantes sancions a comerços s’han imposat a la 
ciutat Barcelona des de l’any 2008 fins el primer se-
mestre de 2014, especificant tipus de sancions, i quan-
titat de cada sanció i per districte?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats a projectes d’em-
prenedors a Barcelona del 2008 ençà
Tram. 314-14101/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74436 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quin és el nombre d’ajuts total atorgats a projectes 
emprenedors sorgits a la ciutat de Barcelona, especificant 
el tipus de projecte, durant el primer semestre de 2014?
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2. Quina ha estat l’evolució del nombre d’ajuts atorgats 
a projectes emprenedors sorgits a la ciutat de Barce-
lona, especificant el tipus de projecte, entre els anys 
2008 i 2013? Desglossar la resposta per semestres.

3. Quins han estat els acords o convenis signats entre 
el Govern del Generalitat i l’Ajuntament de Barcelo-
na o qualsevol dels organismes municipals durant el 
primer semestre de 2014 per tal de fomentar l’activitat 
emprenedora a la ciutat de Barcelona i quin ha estat 
l’import dels mateixos?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2013

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infraccions penals, delic-
tes i faltes a Barcelona el 2014
Tram. 314-14102/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74437 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quantes infraccions penals s’han produït a la ciu-
tat de Barcelona durant el primer semestre de 2014? 
Desglossar la resposta per nombre d’infraccions a ca-
da districte de la ciutat.

2. Quants delictes contra el patrimoni s’han produït 
a la ciutat de Barcelona durant el primer semestre de 
2014?

3. Quantes faltes contra el patrimoni s’han produït a la 
ciutat de Barcelona durant el primer semestre de 2014?

4. Quants delictes i faltes de furt s’han produït a la ciu-
tat de Barcelona durant el primer semestre de 2014?

5. Quants delictes s’han produït a la ciutat de Barcelo-
na relacionats amb el trànsit durant el primer semestre 
de 2014?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’hores extraordinàries fe-
tes pels mossos d’esquadra a Barcelona du-
rant el 2014
Tram. 314-14103/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74438 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quantes hores extraordinàries han realitzat els Mos-
sos d’Esquadra a la ciutat de Barcelona, durant el pri-
mer semestre de 2014?

2. Quin ha estat el cost econòmic d’aquestes hores du-
rant el primer semestre de 2014?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies per infrac-
cions de l’Ordenança de mesures per a fo-
mentar i garantir la convivència ciutadana a 
l’espai públic interposades per mossos d’es-
quadra a Barcelona durant el 2014
Tram. 314-14104/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74439 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 
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– Quin és el nombre de denúncies que han interposat 
els agents del Cos de Mossos d’Esquadra a la ciutat de 
Barcelona per infraccions de l’Ordenança de Mesures 
per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’es-
pai públic, durant el primer semestre de 2014?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el percentatge de delictes i faltes 
produïts a Barcelona durant el 2014 que els 
Mossos d’Esquadra han resolt
Tram. 314-14105/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74440 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quin ha estat el percentatge de resolució durant el 
primer semestre de 2014 per part del Cos de Mossos 
d’Esquadra dels delictes que s’han produït a la ciutat 
de Barcelona?

2. Quin ha estat el percentatge de resolució durant el 
primer semestre de 2014 per part del Cos de Mossos 
d’Esquadra de les faltes que s’han produït a la ciutat 
de Barcelona?

3. Quin ha estat el percentatge mig de resolució per ti-
pologies per part del Cos de Mossos d’Esquadra de les 
faltes que s’han produït a la ciutat de Barcelona durant 
el primer semestre de 2014?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les denúncies presentades als Mos-
sos d’Esquadra de Barcelona el primer se-
mestre del 2014
Tram. 314-14106/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74441 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quin ha estat el nombre de denúncies presentades 
davant els Mossos d’Esquadra durant el primer semes-
tre de 2014 a la ciutat de Barcelona, desglossades per 
conceptes?

2. Quin ha estat el nombre de denúncies cursades pels 
Mossos d’Esquadra desglossades per conceptes, a 
la ciutat de Barcelona, durant el primer semestre de 
2014?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que han in-
gressat en centres penitenciaris de Barce-
lona el 2014
Tram. 314-14107/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74442 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 
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– Quantes persones han ingressat en presons i cen-
tres penitenciaris de la ciutat de Barcelona, desglos-
sades per nacionalitats, durant el primer semestre de 
2014?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de detinguts pels Mossos 
d’Esquadra per delictes, faltes i requeri-
ments judicials a Barcelona el 2014
Tram. 314-14108/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74443 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quin ha estat el nombre de detinguts per part del 
Cos de Mossos d’Esquadra a cadascun dels districtes 
de la ciutat de Barcelona, i globalment a tota la ciutat, 
desglossat per delictes, faltes i requeriments judicials 
durant el primer semestre de 2014?

2. Quin ha estat el nombre de detinguts per part del 
Cos de Mossos d’Esquadra a la ciutat de Barcelona per 
la comissió d’un delicte relacionat amb el trànsit du-
rant el primer semestre de 2014?

3. Quin ha estat el nombre de detinguts per part del 
Cos de Mossos d’Esquadra a la ciutat de Barcelona per 
la comissió d’un delicte contra el patrimoni durant el 
primer semestre de 2014?

4. Quants dels detinguts a la ciutat de Barcelona du-
rant el primer semestre de 2014 són de nacionalitat es-
panyola i quants dels detinguts són estrangers?

5. Quin ha estat el nombre de detinguts durant el pri-
mer semestre de 2014 a la ciutat de Barcelona per na-
cionalitats?

6. Quants dels detinguts a la ciutat de Barcelona durant 
el primer semestre de 2014 són majors d’edat, quants 
són menors d’edat i quants no s’especifica l’edat?

7. Quants dels menors detinguts a la ciutat de Barcelo-
na durant el primer semestre de 2014 són estrangers?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’absentisme laboral a la Sala de Co-
ordinació de la Guàrdia Urbana i els Mossos 
d’Esquadra el 2014
Tram. 314-14109/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74444 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quins nivells d’absentisme laboral s’han donat a 
la Sala de Coordinació de Guàrdia Urbana i Mossos 
d’Esquadra, durant el primer semestre de 2014?

2. Quin ha estat el nivell d’absentisme laboral del Cos 
de Mossos d’Esquadra, durant el primer semestre de 
2014?

3. I concretament a la Regió Policial de Barcelona Ciu-
tat, durant el primer semestre de 2014?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els accidents laborals en el Cos de 
Mossos d’Esquadra el 2014, en concret a la 
regió policial Metropolitana Barcelona
Tram. 314-14110/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74445 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quin ha estat el nivell d’accidents laborals del Cos 
de Mossos d’Esquadra, durant el primer semestre de 
2014?

2. I concretament, quin ha estat a la Regió Policial de 
Barcelona Ciutat durant el primer semestre de 2014?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sentències amb pena de treballs 
en benefici de la comunitat dictades a Bar-
celona el 2014
Tram. 314-14111/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74446 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quantes sentències s’han dictat a la ciutat de Barce-
lona en les que la pena imposada han estat treballs a 

favor de la comunitat (desglossat en programes i per-
sones), durant el primer semestre de 2014?

2. Quantes d’aquestes sentències s’han executat final-
ment (desglossat en programes i persones)?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies per robatori 
al metro, als Ferrocarrils de la Generalitat i 
als tramvies metropolitans el primer semes-
tre del 2014
Tram. 314-14112/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74447 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quin ha estat el nombre de denúncies per robatoris 
al Metro de Barcelona durant el primer semestre de 
2014?

2. Quin ha estat el nombre de denúncies per robatoris 
als Ferrocarrils de la Generalitat durant el primer se-
mestre de 2014?

3. Quin ha estat el nombre de denúncies per robatoris 
als Tramvies Metropolitans durant el primer semestre 
de 2014?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies interposades 
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana dels Mossos 
d’Esquadra de la plaça de Catalunya de Bar-
celona del 2010 ençà
Tram. 314-14113/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74448 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quin ha estat el nombre de denúncies interposades a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Cos de Mossos d’Es-
quadra a la Plaça de Catalunya durant el primer se-
mestre de l’any 2014?

2. Quina ha estat l’evolució de les denúncies interposa-
des a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Cos de Mossos 
d’Esquadra a la Plaça de Catalunya entre els anys 2010 
i 2013? Desglossar la resposta per anys.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data de posada en funcionament de 
les comissaries dels Mossos d’Esquadra del 
districte de Sarrià - Sant Gervasi i del dis-
tricte de Sant Martí, de Barcelona
Tram. 314-14114/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74449 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quina és la previsió d’inici d’obres, terminis d’exe-
cució i posada en funcionament de la Comissaria dels 
Mossos d’Esquadra al districte de Sarrià - Sant Gerva-
si, a la ciutat de Barcelona?

2. Quina és la previsió d’inici d’obres, terminis d’exe-
cució i posada en funcionament de la Comissaria dels 
Mossos d’Esquadra al districte de Sant Martí, a la ciu-
tat de Barcelona?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius del Cos de Mos-
sos d’Esquadra a Barcelona i la previsió per 
als propers anys
Tram. 314-14115/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74450 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quin és el nombre d’efectius del Cos de Mossos 
d’Esquadra a la ciutat de Barcelona en data 30 de juny 
de 2014 desglossat per àrea policial (districtes), tot in-
dicant quants agents estan destinats a serveis regio-
nals, quants a l’àrea de Tedax, i quants a la Divisió 
d’Informació, indicant el percentatge de cada unitat 
sobre el total d’agents desplegats?

2. Quina és la previsió de nous efectius del Cos de 
Mossos d’Esquadra per la ciutat de Barcelona durant 
la resta de l’any 2014 així com pels propers anys?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els estrangers detinguts pels Mossos 
d’Esquadra a Barcelona el 2014
Tram. 314-14116/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74451 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Del nombre d’estrangers detinguts durant el primer 
semestre de 2014 a la ciutat de Barcelona per part del 
Cos de Mossos d’Esquadra, quants estaven en situació 
il·legal?

2. Del nombre d’estrangers en situació il·legal detin-
guts durant el primer semestre de 2014 a la ciutat de 
Barcelona per part del Cos de Mossos d’Esquadra, 
quants eren menors d’edat?

3. Quin és el nombre d’estrangers il·legals que els Mos-
sos d’Esquadra han posat a disposició del Cos Nacio-
nal de Policia durant el primer semestre de 2014 a la 
ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les operacions conjuntes dels Mossos 
d’Esquadra amb la Guàrdia Urbana i amb el 
Cos Nacional de Policia el 2014
Tram. 314-14117/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74452 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-

bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

Quantes operacions conjuntes ha realitzat el Cos de 
Mossos d’Esquadra a la ciutat de Barcelona durant el 
primer semestre de 2014 amb Guàrdia Urbana i/o el Cos 
Nacional de Policia? Desglossar la resposta per Cos sos 
i Forces de Seguretat participants i matèria.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les promocions d’habitatges de l’Insti-
tut Català del Sòl a Barcelona del 2011 ençà
Tram. 314-14118/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74453 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

1. A quantes promocions d’habitatges de protecció ofi-
cial de l’INCASOL de la ciutat de Barcelona se’ls hi 
ha atorgat llicència d’obres durant el primer semestre 
de 2014 i a quantes durant l’any 2014 fins a la data de 
la resposta? en quina data se’ls hi ha atorgat llicència? 
De quines promocions es tracta, quants habitatges te-
nen cadascuna d’aquestes promocions i quina és la ti-
pologia d’aquests habitatges? Quina és la data d’inici 
d’obres i la data de finalització prevista de cadascuna 
d’aquestes promocions?

2. A quantes promocions d’habitatges de protecció ofi-
cial de l’INCASOL de la ciutat de Barcelona se’ls hi 
ha atorgat llicència d’obres durant l’any 2013 i en qui-
na data? De quines promocions es tracta, quants habi-
tatges tenen cadascuna d’aquestes promocions i quina 
és la tipologia d’aquests habitatges? Quina és la data 
d’inici d’obres i la data de finalització de cadascuna 
d’aquestes promocions?

3. A quantes promocions d’habitatges de protecció ofi-
cial de l’INCASOL de la ciutat de Barcelona se’ls hi 
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va atorgar llicència d’obres durant l’any 2012 i a quan-
tes durant l’any 2011, i en quina data? De quines pro-
mocions es tracta, quants habitatges tenen cadascuna 
d’aquestes promocions i quina és la tipologia d’aquests 
habitatges? Quina és la data d’inici d’obres i la data de 
finalització de cadascuna d’aquestes promocions?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació feta a l’àrea extraordinària 
de rehabilitació integral del barri del Carmel, 
de Barcelona, del 2005 ençà
Tram. 314-14119/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74454 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

– Quina és l’aportació que ha realitzat la Generalitat 
de Catalunya respecte a l’AERI del Carmel de la ciu-
tat de Barcelona durant el primer semestre de 2014 i 
des del 2005 fins a l’actualitat desglossat per semes-
tres?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació en rehabilitació d’habitat-
ges de Barcelona del 2007 ençà
Tram. 314-14120/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74455 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Ateses les subvencions públiques d’ajuts de rehabilita-
ció d’habitatges a la ciutat de Barcelona.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quina ha estat l’aportació per part de la Generali-
tat de Catalunya en ajuts de rehabilitació d’habitatges 
a la ciutat de Barcelona durant el primer semestre de 
2014, i quina des de l’any 2007 (inclòs) fins a l’actuali-
tat, desglossat per anys?

2. Quants edificis i quants habitatges de la ciutat de 
Barcelona s’han beneficiat d’ajuts de rehabilitació 
d’habitatges per part de la Generalitat de Catalunya 
durant el primer semestre de 2014, i quants des de 
l’any 2007 (inclòs) fins a l’actualitat, desglossat per 
anys, i en què han consistit cadascuna d’aquestes ac-
tuacions (especificant l’adreça i barri dels habitatges 
beneficiats)?

3. Quin és el deute pendent de la Generalitat en ajuts 
per a la rehabilitació d’habitatges de la ciutat de Barce-
lona des de l’any 2007 (inclòs) fins a la data de la res-
posta d’aquesta pregunta, desglossat per anys?

4. Quin és el pressupost destinat a aquest objecte des 
de l’any 2007 (inclòs) fins a la data de la resposta 
d’aquesta pregunta, desglossat per anys?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les promocions d’habitatges de l’Ins-
titut Català del Sòl en fase de construcció a 
Barcelona del 2011 ençà
Tram. 314-14121/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74456 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quantes promocions d’habitatges de protecció oficial 
de l’INCASOL es troben en fase de construcció a Bar-
celona a data de la resposta de la pregunta? En quina 
fase de construcció es troben? De quines promocions 
es tracta, quants habitatges tenen cadascuna d’aquestes 
promocions i quina és la tipologia d’aquests habitatges? 
Quina és la data d’inici d’obres i la data de finalitza  ció 
prevista de cadascuna d’aquestes promocions?

2. Quantes promocions d’habitatges de protecció ofi-
cial de l’INCASOL es troben en fase de construcció 
a Barcelona a 30/06/2014? En quina fase de construc-
ció es troben? De quines promocions es tracta, quants 
habitatges tenen cadascuna d’aquestes promocions i 
quina és la tipologia d’aquests habitatges? Quina és la 
data d’inici d’obres i la data de finalització prevista de 
cadascuna d’aquestes promocions?

3. Quantes promocions d’habitatges de protecció ofici-
al de l’INCASOL es trobaven en fase de construcció a 
Barcelona a 31/12/2013? En quina fase de construcció 
es trobaven? De quines promocions es tracta, quants 
habitatges tenen cadascuna d’aquestes promocions i 
quina és la tipologia d’aquests habitatges? Quina és la 
data d’inici d’obres i la data de finalització de cadascu-
na d’aquestes promocions?

4. Quantes promocions d’habitatges de protecció ofi-
cial de l’INCASOL es trobaven en fase de construcció 
a Barcelona a 31/12/2012 i quantes a 31/12/2011? De 
quines promocions es tracta, quants habitatges tenen ca-
dascuna d’aquestes promocions i quina és la tipologia 
d’aquests habitatges? Quina és la data d’inici d’obres i la 
data de finalització de cadascuna d’aquestes promocions?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les promocions d’habitatges de l’Ins-
titut Català del Sòl a Barcelona finalitzades 
del 2011 ençà
Tram. 314-14122/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74457 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quantes promocions d’habitatges de protecció ofi-
cial de l’INCASOL han finalitzat la seva construcció 
a la ciutat de Barcelona durant el primer semestre de 
2014 i quantes durant l’any 2014 fins a la data de la 
resposta d’aquesta pregunta? De quines promocions es 
tracta i quants habitatges tenen cadascuna d’aquestes 
promocions i quina és la tipologia d’aquests habitat-
ges? Quina és la data d’inici i de finalització d’obres de 
cadascuna d’aquestes promocions?

2. Quantes promocions d’habitatges de protecció ofi-
cial de l’INCASOL han finalitzat la seva construcció 
a la ciutat de Barcelona durant l’any 2013? De quines 
promocions es tracta i quants habitatges tenen cadas-
cuna d’aquestes promocions i quina és la tipologia 
d’aquests habitatges? Quina és la data d’inici i de fina-
lització d’obres de cadascuna d’aquestes promocions?

3. Quantes promocions d’habitatges de protecció ofi-
cial de l’INCASOL van finalitzar la seva construcció 
a Barcelona durant l’any 2012 i quantes durant l’any 
2011? De quines promocions es tracta i quants habi-
tatges tenen cadascuna d’aquestes promocions i quina 
és la tipologia d’aquests habitatges? Quina és la data 
d’inici i de finalització d’obres de cadascuna d’aques-
tes promocions?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les promocions d’habitatges de l’Insti-
tut Català del Sòl a Barcelona que han iniciat 
la seva construcció del 2011 ençà
Tram. 314-14123/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74458 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quantes promocions d’habitatges de protecció ofici-
al de l’INCASOL han iniciat la seva construcció a la 
ciutat de Barcelona durant el primer semestre de 2014 
i quantes durant l’any 2014 fins a la data de la resposta 
d’aquesta pregunta? De quines promocions es tracta, 
quants habitatges tenen cadascuna d’aquestes promo-
cions i quina és la tipologia d’aquests habitatges? Qui-
na és la data d’inici d’obres i la data de finalització de 
cadascuna d’aquestes promocions?

2. Quantes promocions d’habitatges de protecció ofi-
cial de l’INCASOL han iniciat la seva construcció a la 
ciutat de Barcelona durant l’any 2013? De quines pro-
mocions es tracta, quants habitatges tenen cadascuna 
d’aquestes promocions i quina és la tipologia d’aquests 
habitatges? Quina és la data d’inici d’obres i la data de 
finalització de cadascuna d’aquestes promocions?

3. Quantes promocions d’habitatges de protecció ofi-
cial de l’INCASOL van iniciar la seva construcció du-
rant l’any 2012 i quantes durant l’any 2011? De quines 
promocions es tracta, quants habitatges tenen cadas-
cuna d’aquestes promocions i quina és la tipologia 
d’aquests habitatges? Quina és la data d’inici d’obres 
i la data de finalització de cadascuna d’aquestes pro-
mocions?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions atorgades per a la 
instal·lació d’ascensors a Barcelona del 2007 
ençà
Tram. 314-14124/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74459 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Ateses les subvencions públiques d’ajuts per a la instal-
lació d’ascensors en edificis d’habitatges a la ciutat de 
Barcelona.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quina ha estat l’aportació per part de la Generalitat 
de Catalunya en ajuts per a la instal·lació d’ascensors 
en edificis d’habitatges a la ciutat de Barcelona durant 
el primer semestre de 2014, i quina des de l’any 2007 
(inclòs) fins a l’actualitat, desglossat per anys?

2. Quants edificis i quants habitatges de la ciutat de 
Barcelona s’han beneficiat d’ajuts per a la instal·lació 
d’ascensors en edificis d’habitatges per part de la Ge-
neralitat de Catalunya durant el primer semestre de 
2014 i quants des de l’any 2007 (inclòs) fins a l’actuali-
tat, desglossat per anys, i en què han consistit cadascu-
na d’aquestes actuacions (especificant l’adreça i barri 
dels habitatges beneficiats)?

3. Quin és el deute pendent de la Generalitat en ajuts 
per a la instal·lació d’ascensors en edificis d’habitatges 
de la ciutat de Barcelona des de l’any 2007 (inclòs) fins 
a la data de la resposta d’aquesta pregunta, desglossat 
per anys?

4. Quin és el pressupost destinat a aquest objecte des 
de l’any 2007 (inclòs) fins a la data de la resposta 
d’aquesta pregunta, desglossat per anys?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els d’habitatges de protecció oficial 
de l’Institut Català del Sòl que estan buits a 
Barcelona del 2011 ençà
Tram. 314-14125/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74460 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quants habitatges de protecció oficial de l’INCA-
SOL es troben buits a la ciutat de Barcelona a data de 
la resposta d’aquesta pregunta? Quin és el detall de les 
promocions de protecció oficial que tenen habitatges 
buits a data de la resposta d’aquesta pregunta? Des de 
quina data es troben buits cadascun dels habitatges i 
per quins motius?

2. Quants habitatges de protecció oficial de l’INCASOL 
es troben buits a la ciutat de Barcelona a 30/06/2014? 
Quin és el detall de les promocions de protecció oficial 
que tenen habitatges buits a 30/06/2014? Des de qui-
na data es troben buits cadascun dels habitatges i per 
quins motius?

3. Quants habitatges de protecció oficial de l’INCASOL 
es trobaven buits a la ciutat de Barcelona a 31/12/2013? 
Quin és el detall de les promocions de protecció oficial 
que tenien habitatges buits a 31/12/2013? Des de quina 
data es trobaven buits cadascun dels habitatges i per 
quins motius?

4. Quants habitatges de protecció oficial de l’INCASOL 
es trobaven buits a la ciutat de Barcelona a 31/12/2012 
i quants a 31/12/2011? Quin és el detall de les promo-
cions de protecció oficial que tenien habitatges buits a 
31/12/2012 i a 31/12/2011? Des de quina data es troba-
ven buits cadascun dels habitatges i per quins motius?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de peticions de revisió de 
cèdules d’habitabilitat fetes per l’Ajuntament 
de Barcelona del 2013 ençà
Tram. 314-14126/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74461 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

– Quantes peticions de revisions de cèdules d’habita-
bilitat ha realitzat l’Ajuntament de Barcelona, durant el 
2013 i quantes durant el primer semestre de 2014, des-
glossat per districtes?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari previst per a la posada en 
funcionament del nou centre de preventius 
i el nou centre de règim obert de Barcelona
Tram. 314-14127/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74462 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atesa la futura construcció d’un nou centre penitenci-
ari de preventius i/o nou centre de règim obert del mu-
nicipi de Barcelona.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 
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1. Quin és el calendari d’obres per a executar el nou 
Centre penitenciari de Preventius i/o nou centre de rè-
gim obert del municipi de Barcelona i quina serà la 
seva ubicació?

2. Quan està prevista la posada en funcionament 
d’aquests nous centres penitenciaris?

3. Quan està previst el desallotjament del Centre Pe-
nitenciari de la Model del districte de l’Eixample de 
Barcelona?

4. Quan està previst el desallotjament del Centre Peni-
tenciari de Trinitat Vella del districte de Sant Andreu 
de Barcelona?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dates d’inici i finalització de la pro-
moció de l’Institut Català del Sòl a la Colònia 
Castells, de Barcelona
Tram. 314-14128/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74463 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quina és la data prevista d’inici i finalització de les 
diferents fases pendents de la promoció Colònia Cas-
tells de l’Incasol a la ciutat de Barcelona?

2. Quin és l’estat d’execució de les diferents fases de 
la promoció Colònia Castells de l’Incasol a la ciutat de 
Barcelona a data 30/06/2014, i a data que es contesta 
la pregunta, i quin és el calendari d’execució previst? 
Quin és el nivell d’inversió realitzat a data 30/06/2014, 
i a data que es contesta la pregunta, desglossat per 
anys?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions atorgades per a la 
instal·lació d’ascensors en edificis privats de 
Barcelona del 2007 ençà
Tram. 314-14129/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74464 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quantes han estat les subvencions atorgades pel Go-
vern de la Generalitat per a la instal·lació d’ascensors 
en edificis privats de la ciutat de Barcelona el primer 
semestre de 2014 i quantes des de l’any 2007 (inclòs) 
fins a la data de la resposta d’aquesta pregunta, des-
glossat per anys i per districtes? Quantes d’aquestes 
subvencions ja han estat cobrades?

2. Quin és l’import que ha pagat la Generalitat en sub-
vencions per a la instal·lació d’ascensors en edificis pri-
vats de la ciutat de Barcelona durant el primer semes-
tre de 2014 i quin és l’import des de l’any 2007 (inclòs) 
fins a la data de la resposta d’aquesta pregunta, des-
glossat per anys i per districtes?

3. Quin és el deute pendent de la Generalitat en sub-
vencions per a la instal·lació d’ascensors en edificis pri-
vats de la ciutat de Barcelona des de l’any 2007 (in-
clòs) fins a la data de la resposta d’aquesta pregunta, 
desglossat per anys?

4. Quin és el pressupost destinat a aquest objecte des 
de l’any 2007 (inclòs) fins a la data de la resposta 
d’aquesta pregunta, desglossat per anys?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de la cua de maniobres de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a 
la plaça de Catalunya de Barcelona
Tram. 314-14130/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74465 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Està redactat el projecte de la cua de maniobres dels 
FGC (Ferrocarrils de Generalitat de Catalunya) a la 
Plaça Catalunya de Barcelona? En cas afirmatiu, quan 
es va redactar el projecte?

2. Quan està previst el començament de les obres 
d’aquest projecte?

3. Quin és el calendari d’obres previst per a portar a 
terme aquest projecte?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució de les obres de la lí-
nia 9 del metro al pas per Barcelona en data 
del 30 de juny de 2014
Tram. 314-14131/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74466 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atesa l’execució de les obres de la línia 9 de metro.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quin és l’estat d’execució de les obres de la L9 al 
seu pas per la nostra ciutat a data 30/06/2014, i a data 
que es contesta la pregunta?

2. Quin és el calendari d’obres previst per cadascuna 
de les estacions?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els habitatges de protecció oficial de 
la Generalitat a Barcelona que són buits
Tram. 314-14132/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74467 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quants habitatges de protecció oficial de la Genera-
litat es troben buits a la ciutat de Barcelona a data de 
la resposta d’aquesta pregunta? Quin és el detall de les 
promocions d’habitatges de protecció oficial que tenen 
habitatges buits a data de la resposta d’aquesta pregun-
ta (especificant l’adreça i la promoció a la que perta-
nyen cadascun dels habitatges, l’operador que els ha 
promogut, la tipologia dels habitatges i la data d’inici i 
de finalització de la construcció de cadascun d’aquests 
habitatges)? Des de quina data es troben buits cadas-
cun dels habitatges i per quins motius?

2. Quants habitatges de protecció oficial de la Ge-
neralitat es troben buits a la ciutat de Barcelona a 
30/06/2014? Quin és el detall de les promocions d’ha-
bitatges de protecció oficial que tenen habitatges buits 
a 30/06/2014 (especificant l’adreça i la promoció a la 
que pertanyen cadascun dels habitatges, l’operador 
que els ha promogut, la tipologia dels habitatges i la 
data d’inici i de finalització de la construcció de cadas-
cun d’aquests habitatges)? Des de quina data es troben 
buits cadascun dels habitatges i per quins motius?
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3. Quants habitatges de protecció oficial de la Ge-
neralitat es trobaven buits a la ciutat de Barcelona a 
31/12/2013? Quin és el detall de les promocions d’ha-
bitatges de protecció oficial que tenien habitatges buits 
a 31/12/2013 (especificant l’adreça i la promoció a la 
que pertanyen cadascun dels habitatges, l’operador 
que els ha promogut, la tipologia dels habitatges i la 
data d’inici i de finalització de la construcció de cadas-
cun d’aquests habitatges)? Des de quina data es troba-
ven buits cadascun dels habitatges i per quins motius?

4. Quants habitatges de protecció oficial de la Ge-
neralitat es trobaven buits a la ciutat de Barcelona a 
31/12/2012 i quants a 31/12/2011? Quin és el detall de 
les promocions d’habitatges de protecció oficial que 
tenien habitatges buits a 31/12/2012 i a 31/12/2011 (es-
pecificant l’adreça i la promoció a la que pertanyen ca-
dascun dels habitatges, l’operador que els ha promo-
gut, la tipologia dels habitatges i la data d’inici i de 
finalització de la construcció de cadascun d’aquests 
habitatges)? Des de quina data es trobaven buits cadas-
cun dels habitatges i per quins motius?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inversió feta al barri del Carmel, de 
Barcelona, del 2013 ençà, en forma de trans-
ferències corrents o pagaments d’obres a 
l’Agència de Promoció del Carmel i Entorns
Tram. 314-14133/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74468 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

– Quina és la inversió realitzada per la Generalitat de 
Catalunya en els barris del Carmel i entorns de la ciu-
tat de Barcelona l’any 2013, amb el seu desglossament 
per semestres, en forma de transferències corrents o 
per pagament d’obres executades a l’Agència de Pro-
moció del Carmel i Entorns, SA?

– Quina és la inversió que està previst realitzar la Ge-
neralitat de Catalunya en els barris del Carmel i en-
torns l’any 2014, en forma de transferències corrents 
o per pagament d’obres executades a l’Agència de Pro-
moció del Carmel i Entorns, SA?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inversió feta a la línia 9 del metro
Tram. 314-14134/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74469 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atesa l’execució de les obres de la línia 9 de metro.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

– Quant s’ha invertit fins a la data actual en l’execució 
de la línia 9 de metro, desglossat per anys i especifi-
cant la inversió realitzada en cadascun dels trams i de-
tallant cadascuna de les actuacions que s’han fet així 
com el cost que ha suposat fins al moment cadascuna 
d’aquestes?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora del barri de la Barce-
loneta, de Barcelona, acollit a la convocatò-
ria del 2008 en aplicació de la Llei 2/2004, 
relativa a la millora de barris
Tram. 314-14135/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74470 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una aten-
ció especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del Barri de la 
Barceloneta, al Districte de Ciutat Vella.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat a data que es 
contesta la pregunta, del projecte que es va presentar a 
la convocatòria del 2008, en relació al Barri de la Bar-
celoneta de Barcelona?

2. Quin és l’estat d’execució a data que es contesta la 
pregunta, del projecte que es va presentar a la convo-
catòria del 2008, en relació al Barri de la Barceloneta 
de Barcelona?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb 
aquesta inversió fins aquesta data i l’import de cadas-
cun d’ells?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora dels barris del Bon 
Pastor i del Baró de Viver, de Barcelona, aco-
llit a la convocatòria del 2009 en aplicació de 
la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-14136/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74471 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una aten-
ció especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del Barri de Bon 
Pastor/Baró de Viver, al Districte de Sant Andreu.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat a data que es 
contesta la pregunta, del projecte que es va presentar 
a la convocatòria del 2009, en relació al Barri de Bon 
Pastor/Baró de Viver de Barcelona?

2. Quin és l’estat d’execució a data que es contesta la 
pregunta, del projecte que es va presentar a la convo-
catòria del 2009, en relació al Barri de Bon Pastor/Ba-
ró de Viver de Barcelona?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb 
aquesta inversió fins aquesta data i l’import de cadas-
cun d’ells?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de locals per a la promoció 
d’habitatges protegits de l’Institut Català del 
Sòl que estan desocupats a Barcelona
Tram. 314-14137/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74472 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quants locals de promocions d’habitatges de pro-
tecció oficial de l’INCASOL es troben buits a la ciutat 
de Barcelona a data de la resposta d’aquesta pregunta? 
Quin és el detall de les promocions de protecció oficial 
que tenen locals buits a data de la resposta d’aquesta 
pregunta? Des de quina data es troben buits cadascun 
dels locals i per quins motius? Quina és la superfície i 
adreça de cadascun d’aquests locals?

2. Quants locals de promocions d’habitatges de pro-
tecció oficial de l’INCASOL es troben buits a la ciutat 
de Barcelona a 30/06/2014? Quin és el detall de les 
promocions de protecció oficial que tenen locals buits 
a 30/06/2014? Des de quina data es troben buits cadas-
cun dels locals i per quins motius? Quina és la superfí-
cie i adreça de cadascun d’aquests locals?

3. Quants locals de promocions d’habitatges de pro-
tecció oficial de l’INCASOL es trobaven buits a la ciu-
tat de Barcelona a 31/12/2013? Quin és el detall de les 
promocions de protecció oficial que tenien locals buits 
a 31/12/2013? Des de quina data es trobaven buits ca-
dascun dels locals i per quins motius? Quina és la su-
perfície i adreça de cadascun d’aquests locals?

4. Quants locals de promocions d’habitatges de protec-
ció oficial de l’INCASOL es trobaven buits a la ciutat 
de Barcelona a 31/12/2012 i quants a 31/12/2011? Quin 
és el detall de les promocions de protecció oficial que 
tenien locals buits a 31/12/2012 i a 31/12/2011? Des 
de quina data es trobaven buits cadascun dels locals 
i per quins motius? Quina és la superfície i adreça de 
cadascun d’aquests locals?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execu-
ció del projecte de millora dels barris de la 
Vinya, Can Clos i Plus Ultra, de Barcelona, 
acollit a la convocatòria del 2012 en aplica-
ció de la Llei 2/2004, relativa a la millora de 
barris
Tram. 314-14138/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74473 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una aten-
ció especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del barri de 
la Vinya/Can Clos/Plus Ultra, al Districte de Sants - 
Montjuïc de Barcelona.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat a data que es 
contesta la pregunta, del projecte que es va presentar 
a la convocatòria del 2012, en relació al barri de la Vi-
nya/Can Clos/Plus Ultra de Barcelona?

2. Quin és l’estat d’execució a data que es contesta la 
pregunta, del projecte que es va presentar a la convo-
catòria del 2012, en relació al barri de la Vinya/Can 
Clos/Plus Ultra de Barcelona?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb 
aquesta inversió fins aquesta data i l’import de cadas-
cun d’ells?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora dels barris de Torre 
Baró i Ciutat Meridiana, de Barcelona, aco-
llit a la convocatòria del 2006 en aplicació de 
la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-14139/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74474 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una aten-
ció especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del barri de Tor-
re Baró - Ciutat Meridiana, al Districte de Nou Barris 
de Barcelona.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat a data que es 
contesta la pregunta, del projecte que es va presentar 
a la convocatòria del 2006, en relació al barri de Torre 
Baró - Ciutat Meridiana de Barcelona?

2. Quin és l’estat d’execució a data que es contesta la 
pregunta, del projecte que es va presentar a la convo-
catòria del 2006, en relació al barri de Torre Baró - 
Ciutat Meridiana de Barcelona?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb 
aquesta inversió fins aquesta data i l’import de cadas-
cun d’ells?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora del barri del Coll, de 
Barcelona, acollit a la convocatòria del 2007 
en aplicació de la Llei 2/2004, relativa a la 
millora de barris
Tram. 314-14140/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74475 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una aten-
ció especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del barri del 
Coll, al Districte de Gràcia de Barcelona.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat a data que es 
contesta la pregunta, del projecte que es va presentar 
a la convocatòria del 2007, en relació al barri del Coll 
de Barcelona?

2. Quin és l’estat d’execució a data que es contesta la 
pregunta, del projecte que es va presentar a la convo-
catòria del 2007, en relació al barri del Coll de Barce-
lona?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb 
aquesta inversió fins aquesta data i l’import de cadas-
cun d’ells?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de les obres de millora-
ment de l’accessibilitat de l’intercanviador 
de les línies 1 i 4 del metro de l’estació d’Ur-
quinaona
Tram. 314-14141/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74476 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és el calendari previst per a portar a terme les 
obres de millora de l’accessibilitat de l’intercanviador 
de les línies 1 i 4 de metro de l’Estació d’Urquinaona a 
la Plaça Urquinaona de Barcelona?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora dels barris del Be-
sòs i el Maresme, de Barcelona, acollit a la 
convocatòria del 2008 en aplicació de la Llei 
2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-14142/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74477 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 

barris, àrees urbanes i viles que requereixin una aten-
ció especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del Barri de Ma-
resme/Besòs, al Districte de Sant Martí de Barcelona.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat a data que es 
contesta la pregunta, del projecte que es va presentar a 
la convocatòria del 2008, en relació al Barri de Mares-
me/Besòs de Barcelona?

2. Quin és l’estat d’execució a data que es contesta la 
pregunta, del projecte que es va presentar a la convo-
catòria del 2008, en relació al Barri de Maresme/Be-
sòs de Barcelona?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb 
aquesta inversió fins aquesta data i l’import de cadas-
cun d’ells?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora del barri de la Trinitat 
Vella, de Barcelona, acollit a la convocatòria 
del 2006 en aplicació de la Llei 2/2004, rela-
tiva a la millora de barris
Tram. 314-14143/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74478 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una aten-
ció especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del Barri de Tri-
nitat Vella, al Districte de Sant Andreu de Barcelona.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 
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1. Quin és el nivell d’inversió realitzat a data que es 
contesta la pregunta, del projecte que es va presentar a 
la convocatòria del 2006, en relació al Barri de Trini-
tat Vella de Barcelona?

2. Quin és l’estat d’execució a data que es contesta la 
pregunta, del projecte que es va presentar a la convo-
catòria del 2006, en relació al Barri de Trinitat Vella 
de Barcelona?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb 
aquesta inversió fins aquesta data i l’import de cadas-
cun d’ells?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora del barri del Raval 
Sud, de Barcelona, acollit a la convocatòria 
del 2010 en aplicació de la Llei 2/2004, rela-
tiva a la millora de barris
Tram. 314-14144/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74479 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una aten-
ció especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del Barri de Ra-
val Sud, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat a data que es 
contesta la pregunta, del projecte que es va presentar a 
la convocatòria del 2010, en relació al Barri de Raval 
Sud de Barcelona?

2. Quin és l’estat d’execució a data que es contesta la 
pregunta, del projecte que es va presentar a la convo-

catòria del 2010, en relació al Barri de Raval Sud de 
Barcelona?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb 
aquesta inversió fins aquesta data i l’import de cadas-
cun d’ells?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de locals per a la promoció 
d’habitatges de protecció oficial de la Gene-
ralitat que estan desocupats a Barcelona
Tram. 314-14145/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74480 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quants locals de promocions d’habitatges de protec-
ció oficial de la Generalitat es troben buits a la ciutat 
de Barcelona a data de la resposta d’aquesta pregun-
ta? Quin és el detall de les promocions d’habitatges 
de protecció oficial que tenen locals buits a data de 
la resposta d’aquesta pregunta (especificant l’adreça 
i la promoció a la que pertanyen cadascun d’aquests 
locals, l’operador que els ha promogut, la tipologia i 
superfície d’aquests locals i la data d’inici i de finalit-
zació de la construcció de cadascun d’aquests locals)? 
Des de quina data es troben buits cadascun dels locals 
i per quins motius?

2. Quants locals de promocions d’habitatges de pro-
tecció oficial de la Generalitat es trobaven buits a la 
ciutat de Barcelona a data 30/06/2014? Quin és el de-
tall de les promocions d’habitatges de protecció oficial 
que tenien locals buits a data 30/06/2014 (especificant 
l’adreça i la promoció a la que pertanyen cadascun 
d’aquests locals, l’operador que els ha promogut, la ti-
pologia i superfície d’aquests locals i la data d’inici i 
de finalització de la construcció de cadascun d’aquests 
locals)? Des de quina data es trobaven buits cadascun 
dels locals i per quins motius?
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3. Quants locals de promocions d’habitatges de pro-
tecció oficial de la Generalitat es trobaven buits a la 
ciutat de Barcelona a data 31/12/2013? Quin és el de-
tall de les promocions d’habitatges de protecció oficial 
que tenien locals buits a data 31/12/2013 (especificant 
l’adreça i la promoció a la que pertanyen cadascun 
d’aquests locals, l’operador que els ha promogut, la ti-
pologia i superfície d’aquests locals i la data d’inici i 
de finalització de la construcció de cadascun d’aquests 
locals)? Des de quina data es trobaven buits cadascun 
dels locals i per quins motius?

4. Quants locals de promocions d’habitatges de pro-
tecció oficial de la Generalitat es trobaven buits a la 
ciutat de Barcelona a data 31/12/2012 i quants a 
31/12/2011? Quin és el detall de les promocions d’ha-
bitatges de protecció oficial que tenien locals buits a 
data 31/12/2012 i a 31/12/2011 (especificant l’adreça 
i la promoció a la que pertanyen cadascun d’aquests 
locals, l’operador que els ha promogut, la tipologia i 
superfície d’aquests locals i la data d’inici i de finalit-
zació de la construcció de cadascun d’aquests locals)? 
Des de quina data es trobaven buits cadascun dels lo-
cals i per quins motius?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’inversió i l’estat d’execució 
del projecte de millora del barri de la Bor-
deta, de Barcelona, acollit a la convocatòria 
del 2007 en aplicació de la Llei 2/2004, rela-
tiva a la millora de barris
Tram. 314-14146/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74481 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès que hi ha una sèrie de barris a la ciutat de Barce-
lona, que s’han acollit al finançament previst en el fons 
de barris de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixin una aten-
ció especial, en les darreres convocatòries.

En relació a la sol·licitud de subvenció del Barri de La 
Bordeta, al Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quin és el nivell d’inversió realitzat a data que es 
contesta la pregunta, del projecte que es va presentar 
a la convocatòria del 2007, en relació al Barri de La 
Bordeta de Barcelona?

2. Quin és l’estat d’execució a data que es contesta la 
pregunta, del projecte que es va presentar a la convo-
catòria del 2007, en relació al Barri de La Bordeta de 
Barcelona?

3. Quins projectes i/o actuacions s’han executat amb 
aquesta inversió fins aquesta data i l’import de cadas-
cun d’ells?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts per a habitatges afectats per 
patologies estructurals al barri de Canyelles, 
de Barcelona, del 2007 ençà
Tram. 314-14147/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74482 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès el conveni signat amb la Generalitat de Catalunya 
el 2007 per rehabilitar els habitatges amb patologies 
estructurals del barri de Canyelles de la ciutat de Bar-
celona, segons el qual la Generalitat havia de pagar el 
60% del cost, el consistori el 25% i els propietaris el 
15% del cost.

Atès que en aquest barri hi ha uns 2.500 habitatges (65 
edificis) afectats per patologies estructurals greus amb 
despreniments d’elements de les façanes cap a la via 
pública suposant un perill per als vianants.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quina ha estat l’aportació per part de la Generalitat 
de Catalunya en la rehabilitació d’habitatges amb pa-
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tologies estructurals del barri de Canyelles de la ciu-
tat de Barcelona, segons conveni de 2007, des de l’any 
2007 (inclòs) fins a data 30/06/2014 i fins a la data de 
la resposta d’aquesta pregunta, desglossat per anys?

2. Quants edificis i quants habitatges amb patologies 
estructurals del barri de Canyelles de la ciutat de Bar-
celona s’han beneficiat d’ajuts per part de la Generali-
tat de Catalunya, segons conveni de 2007, des de l’any 
2007 (inclòs) fins a data 30/06/2014 i fins a la data de 
la resposta d’aquesta pregunta, desglossat per anys, i 
en què han consistit cadascuna d’aquestes actuacions 
(especificant l’adreça dels habitatges beneficiats)?

3. Quina és la inversió prevista per part de la Genera-
litat de Catalunya en la rehabilitació d’habitatges amb 
patologies estructurals del barri de Canyelles de la 
ciutat de Barcelona, segons el conveni que es va signar 
el 2007? Quin és el detall dels habitatges i blocs en els 
quals està previst invertir, detallant l’actuació i el ca-
lendari previst?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els solars de l’Institut Català del Sòl 
a Barcelona
Tram. 314-14148/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74483 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès que l’Institut Català del Sòl té com una de les se-
ves principals funcions la promoció d’habitatge prote-
git i desenvolupa la seva activitat sobre els sòls propis 
i els cedits per ajuntaments.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quants solars o terrenys té en l’actualitat l’INCASOL 
a la ciutat de Barcelona?

2. Quina és la ubicació de cadascun d’ells?

3. Quants d’aquests solars són de propietat de l’INCA-
SOL i quants han estat cedits per l’Ajuntament de Bar-

celona per a la construcció d’habitatge protegit a la 
ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges iniciats i d’ha-
bitatges finalitzats per l’Institut Català del 
Sòl el 2014 i les previsions per al 2015
Tram. 314-14149/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74484 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Ateses les promocions d’habitatge protegit de l’Institut 
Català del sòl.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quants habitatges ha iniciat l’INCASOL durant el 
primer semestre de 2014 a la ciutat de Barcelona, de 
quines promocions es tracta i quina és la data d’inici i 
de finalització dels habitatges?

2. Quants habitatges ha finalitzat l’INCASOL durant 
el primer semestre de 2014 a la ciutat de Barcelona, 
desglossat per semestres, de quines promocions es 
tracta i quina és la data d’inici i de finalització dels 
habitatges?

3. Quants habitatges ha entregat l’INCASOL clau en 
mà durant el 2012, 2013 i 2014 a la ciutat de Barcelo-
na, desglossat per anys, de quines promocions es trac-
ta i quina és la data d’inici i de finalització dels habi-
tatges?

4. Quantes promocions preveu iniciar l’INCASOL el 
2014 i quina és la data prevista per a la seva finalitza-
ció a la ciutat de Barcelona?

5. Quantes promocions preveu iniciar l’INCASOL el 
2015 i quina és la data prevista per a la seva finalitza-
ció a la ciutat de Barcelona?

6. Quantes promocions preveu finalitzar l’INCASOL 
el 2014 i quina és la data d’inici d’obres i la data pre-
vista per a la seva finalització a la ciutat de Barcelona?
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7. Quantes promocions preveu finalitzar l’INCASOL 
el 2015 i quina és la data d’inici d’obres i la data pre-
vista per a la seva finalització a la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes de construcció d’habi-
tatges de protecció oficial de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya a Barcelona
Tram. 314-14150/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74485 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quins projectes de construcció d’habitatges de pro-
tecció a la ciutat de Barcelona té redactats l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya a 30/06/2014 i quins a data 
de la resposta d’aquesta pregunta?

2. Quins projectes de construcció d’habitatges de 
protecció a la ciutat de Barcelona té previst executar 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya durant el 2014 i 
quins durant el 2015?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts tramitats per a habitatges 
afectats per patologies estructurals a Bar-
celona del 2013 ençà
Tram. 314-14151/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74486 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Ateses les ajudes per a habitatges afectats per patolo-
gies estructurals.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quins van ser els ajuts tramitats per a habitatges 
afectats per patologies estructurals a Barcelona ator-
gats durant el 2013, i durant el primer semestre de 
2014, a la ciutat de Barcelona, desglossat per mesos 
i districtes?

2. Quins van ser els ajuts concedits per aquest motiu el 
2013 i el primer semestre de 2014, desglossat per me-
sos i districtes?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, a l’Ajuntament de 
Barcelona per a polítiques d’habitatge del 
2013 ençà
Tram. 314-14152/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74487 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
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bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Ateses les ajudes per al pagament de lloguer gestiona-
des per la Generalitat.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines han estat les aportacions econòmiques, pres-
supostades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Barcelona en política d’habitatge du-
rant el primer semestre del 2014, detallades per pro-
jecte o actuació?

– Quines van ser les aportacions econòmiques, pressu-
postades i liquidades, de la Generalitat de Catalunya a 
l’Ajuntament de Barcelona en política d’habitatge du-
rant el 2013, detallades per projecte o actuació?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitatges d’inclusió so-
cial de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
a Barcelona
Tram. 314-14153/10

Formulació

Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74488 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Ateses les funcions en matèria d’habitatge protegit de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quants habitatges tenia l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, dins de la xarxa d’habitatges d’inclusió, a 
la ciutat de Barcelona a 30/06/2014 i quants a data de 
la resposta d’aquesta pregunta?

– Quants habitatges tenia l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, dins de la xarxa d’habitatges d’inclusió, a 
la ciutat de Barcelona a 30/12/2013?

– Quants habitatges d’inclusió té previst construir 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a la ciutat de 
Barcelona durant el 2014? i durant el 2015?

Palau del Parlament, 3 de juliol 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació econòmica al Consorci de 
l’Habitatge del 2009 ençà
Tram. 314-14154/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74489 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin ha estat l’import de l’aportació de la Genera-
litat al Consorci d’Habitatge en els anys 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013 i 2014 desglossat per anys i en despe-
sa corrent i d’inversió?

– Quina és la aportació prevista per l’any 2014? i per 
l’any 2015?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes d’inversió d’Infraestruc-
tures de la Generalitat de Catalunya a Bar-
celona
Tram. 314-14155/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74490 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quins projectes d’inversió en infraestructures a la 
ciutat de Barcelona té redactats Infraestructures de 
la Generalitat de Catalunya S.A.U. (abans GISA) a 
30/06/2014 i a data de la resposta d’aquesta pregunta?

2. Quins projectes d’inversió en infraestructures a la 
ciutat de Barcelona tenia redactats Infraestructures 
de la Generalitat de Catalunya S.A.U. (abans GISA) 
a 31/12/2013?

3. Quina és la previsió d’execució de projectes d’In-
fraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U. 
(abans GISA) a la ciutat de Barcelona per al 2014 i per 
al 2015?

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de les obres per a l’arri-
bada de la línia 9 del metro a l’aeroport de 
Barcelona - el Prat
Tram. 314-14156/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74491 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-

bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és el calendari previst per l’execució de la L9 
en quan a la seva l’arribada de l’aeroport del Prat del 
Llobregat?

Palau del Parlament, 4 de juliol del 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana ponderada de l’ús del carril 
VAO a l’entrada de Barcelona per l’avinguda 
de la Meridiana
Tram. 314-14157/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74492 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

PERE CALBÓ ROCA, diputat del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de 
la Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

– Quina ha estat la mitja ponderada d’utilització del 
carril VAO en l’entrada de la ciutat per la Meridiana?

Palau del Parlament, 4 de juliol del 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el termini per a implantar la targeta 
T-16 i les millores que comportarà respecte 
a la T-12
Tram. 314-14158/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74493 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quin és el termini que preveu el Govern de la Gene-
ralitat per implantar la T16?

2. Quines millores suposaran respecte a l’actual T12?

Palau del Parlament, 4 de juliol del 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de targetes T-12 sol·licita-
des i el nombre de viatges fets amb aquestes 
targetes el 2014
Tram. 314-14159/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74494 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quin ha estat el número de targetes T12 que han es-
tat sol·licitades durant el primer semestre de l’exercici 
2014?

2. Quin ha estat el número de viatges que s’han realit-
zat amb les mateixes?

Detallar tota la informació per poblacions.

Palau del Parlament, 4 de juliol del 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució del Pla director d’in-
fraestructures del transport públic col·lectiu 
de la regió metropolitana de Barcelona amb 
relació als projectes sectorials de la línia 9 
del metro
Tram. 314-14160/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74495 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Atès el Pla Director d’Infraestructures del Transport 
Públic Col·lectiu a la Regió Metropolitana de Barcelo-
na i les inversions que s’hi preveien.

Atès que l’esmentat Pla preveia la següent actuació: 

Metro L9 Projectes sectorials (ascensors,escales me-
càniques, sistema peatge)

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quin és l’estat de l’execució prevista al Pla Direc-
tor Infraestructures del Transport Públic Col·lectiu a la 
regió Metropolitana de Barcelona en relació al Metro 
L9 Projectes sectorials (ascensors,escales mecàniques, 
sistema peatge)?

2. En el seu cas, quin és el calendari previst per a la fi-
nalització, indicant detalladament les actuacions pen-
dents?

3. Quin és el import de la inversió efectivament realit-
zada durant el primer semestre del 2014?
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4. Si s’escau, quin és el import de la inversió pendent 
per a la seva finalització?

Palau del Parlament, 4 de juliol del 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques a l’Ajun-
tament de Barcelona en matèria de trans-
ports durant el primer semestre del 2014
Tram. 314-14161/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74496 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines han estat les aportacions econòmiques de la 
Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona 
en matèria de transports el primer semestre de l’any 
2014, tot detallant el projecte en relació a cada matèria 
o actuació realitzada?

Palau del Parlament, 4 de juliol del 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la ruta i el calendari previstos per a la 
connexió dels tramvies de Barcelona
Tram. 314-14162/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74497 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-

bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

– Quina és la ruta prevista per la connexió dels dos 
tramvies a la ciutat de Barcelona i quin és el calendari 
previst per la mateixa?

Palau del Parlament, 4 de juliol del 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari previst perquè les línies 
9 i 10 del metro arribin al barri de la Marina, 
de Barcelona
Tram. 314-14163/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74498 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és el calendari previst pel Govern, per tal de 
l’arribada de les línies L9 i L10 del metro al barri de la 
Marina?

Palau del Parlament, 4 de juliol del 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els accidents i les incidències a les lí-
nies de Ferrocarrils de la Generalitat de Ca-
talunya durant el primer semestre del 2014
Tram. 314-14164/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74499 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és el detall d’accidents i incidències produïdes 
a les línies de l’empresa Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya durant el primer semestre del 2014? De-
tallis, en cada cas, les conseqüències per les persones, 
el material mòbil i/o bens materials i la prestació del 
servei.

Palau del Parlament, 4 de juliol del 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a l’adaptació de les 
instal·lacions del metro a les persones amb 
mobilitat reduïda fetes durant el primer se-
mestre del 2014
Tram. 314-14165/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74500 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines són les actuacions realitzades durant el pri-
mer semestre del 2014 en relació a l’adaptació a les 
persones amb mobilitat reduïda del servei de metro de 
la Generalitat de Catalunya? Detallis material mòbil i 
infraestructures.

Palau del Parlament, 4 de juliol del 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre diverses dades relatives al servei del 
tramvia metropolità corresponents al primer 
semestre del 2014
Tram. 314-14166/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74501 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines son les dades del servei de tramvia metro-
polità, durant el primer semestre del 2014 (detallis per 
línies), respecte dels conceptes: 

– Línies
– Longitud xarxa (km)
– Vehicles-km (milions)
– Estacions
– Tramvies/hora punta i sentit
– Viatges (milions)
– Recaptació (M€)
– Frau en la venda de bitllets
– Número d’inspectors
– Robatoris denunciats

Palau del Parlament, 4 de juliol del 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els accidents i les incidències en el 
servei del tramvia metropolità durant el pri-
mer semestre del 2014
Tram. 314-14167/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74502 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és el detall d’accidents i incidències produïdes 
al servei de tramvia metropolità durant el primer se-
mestre del 2014? Detallis, en cada cas, les conseqüèn-
cies per les persones, el material mòbil i/o bens mate-
rials i la prestació del servei.

Palau del Parlament, 4 de juliol del 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre diverses dades relatives a Ferrocar-
rils de la Generalitat de Catalunya correspo-
nents al primer semestre del 2014
Tram. 314-14168/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74503 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines son les dades de l’empresa Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya durant el primer semestre de 
l’exercici 2014 (detallis primera corona i resta de Sis-

tema Tarifari Integrat, així com per línies), respecte 
dels conceptes: 

– Línies
– Longitud xarxa (km)
– Vehicles-km (milions)
– Estacions
– Trens/hora punta i sentit
– Viatges (milions)
– Recaptació (M€)
– Frau en la venda de bitllets
– Número d’inspectors
– Robatoris denunciats

Palau del Parlament, 4 de juliol del 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sancions fermes per infraccions 
d’excés de velocitat a les rondes de Barce-
lona durant el primer semestre del 2014
Tram. 314-14169/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74504 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin ha estat el nombre de sancions fermes durant 
el primer semestre del 2014, per infraccions d’excés de 
velocitat a les Rondes del municipi de Barcelona, que 
fixa el Decret 152/2007?

Palau del Parlament, 4 de juliol del 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els estudis econòmics relatius al 
transport públic elaborats durant el primer 
semestre del 2014
Tram. 314-14170/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74505 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quins han estat els estudis econòmics relatius al 
transport públic realitzats pel Govern de la Generalitat 
durant el primer semestre del 2014?

2. Quin ha estat el seu cost individualitzat?

Palau del Parlament, 4 de juliol del 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les retallades en infraestructures de 
transport públic durant el primer semestre 
del 2014
Tram. 314-14171/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74507 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins són els retalls que ha realitzat el Govern de la 
Generalitat en relació a les infraestructures de trans-

port públic durant el primer semestre del 2014 i quines 
són les previsions?

Palau del Parlament, 4 de juliol del 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos disponibles de transport 
sanitari urgent del nou model d’atenció a les 
emergències
Tram. 314-14172/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 74510 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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: 

– Quins seran els recursos disponibles de transport sa-
nitari urgent amb el nou model d’atenció a les emer-
gències?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre i la distribució territorial 
dels vehicles d’intervenció ràpida del nou 
model d’atenció a les emergències
Tram. 314-14173/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 74511 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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

– Quin serà el nombre i la distribució territorial dels 
nous vehicles VIR de transport sanitari urgent dispo-
nibles amb el nou model d’atenció a les emergències?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos de transport sanitari que 
necessitarà el nou dispositiu d’atenció a les 
emergències
Tram. 314-14174/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 74512 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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 nou dispositiu d’atenció a les emergències (cot-
xe amb tècnic i metge) necessitarà d’altres recursos de 
transport sanitari? De ser així, en quins casos i quins 
recursos?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el personal i el perfil professional del 
nou model d’atenció a les emergències sa-
nitàries
Tram. 314-14175/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 74513 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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: 

– Quin serà el personal i perfil professional necessari 
amb el nou model d’atenció a les emergències sanità-
ries?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost previst en el concurs de trans-
port sanitari per la compra de vehicles per al 
nou model d’atenció a les emergències sa-
nitàries
Tram. 314-14176/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 74514 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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: 

– Quin és el cost previst en el nou concurs de transport 
sanitari per la compra dels nous vehicles per al nou 
dispositiu de metge i tècnic de transport sanitari avan-
çat a les emergències?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de vehicles de suport vital 
bàsic previst pel concurs de transport sani-
tari
Tram. 314-14177/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 74515 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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: 

– Quin és el nombre de vehicles de suport vital bàsic 
previst pel nou concurs de transport sanitari?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’hores de cobertura dels 
vehicles de suport vital bàsic previstes en el 
concurs de transport sanitari
Tram. 314-14178/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 74516 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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: 

– Quin serà el nombre d’hores de cobertura dels vehi-
cles de suport vital bàsic previstes al nou concurs de 
transport sanitari?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’hores de cobertura dels 
vehicles de suport vital avançat previstes en 
el concurs de transport sanitari
Tram. 314-14179/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 74517 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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: 

– Quin serà el nombre d’hores de cobertura dels vehi-
cles de suport vital avançat previstos al nou concurs de 
transport sanitari?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la distribució territorial, la tipologia i el 
nombre de vehicles de suport vital avançat 
previstos en el concurs de transport sanitari
Tram. 314-14180/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 74518 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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: 

– Quina serà la distribució territorial i el nombre de 
vehicles de suport vital avançat i la tipologia d’aquests 
previstos al nou concurs de transport sanitari?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la cobertura de les urgències i les 
emergències mèdiques en el concurs de 
transport sanitari
Tram. 314-14181/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 74519 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

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: 

– Com es pensa cobrir l’atenció a les urgències i les 
emergències mèdiques amb el nou concurs de trans-
port sanitari?

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’acord de cessió d’ús del port de Bar-
celona signat entre l’Autoritat Portuària - 
Port de Barcelona i la Guàrdia Civil
Tram. 314-14182/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 74527 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

1. Com valora el Govern el fet que el Port de Barcelo-
na hagi signat amb la Guàrdia Civil un acord de cessió 
d’ús al Port que comporta una despesa d’uns quatre 

milions d’euros a càrrec del mateix Port, quan el Port 
de Barcelona disposa de Policia Portuària?

2. Considera el Govern compatible amb el model ca-
talà de policia l’acord entre el Port de Barcelona i la 
Guàrdia Civil?

3. Quines funcions ha d’exercir, segons el Govern, la 
Policia Portuària del Port de Barcelona?

4. Li consta al Govern que la majoria de les funcions 
de vigilància del mirall d’aigua que exercirà la Guàr-
dia Civil al Port de Barcelona corresponen per llei a la 
Policia portuària, i que així funciona a d’altres ports 
com el de Tarragona o el de Palma?

5. Com valora el Govern el fet que el Port de Barcelo-
na es vegi obligat a fer una despesa d’uns quatre mi-
lions d’euros en base a l’acord de cessió d’us amb la 
Guàrdia Civil, quan la Policia Portuària disposa d’una 
embarcació que amb una petita millora podria prestar 
el servei de vigilància del mirall d’aigua del Port?

6. Com valora el Govern que el mes de novembre de 
2013 el Port de Barcelona considerés que «no sem-
bla convenient ni coherent la posada en funcionament 
d’un nou servei de vigilància del mirall d’aigua, ja que 
només faria que duplicar els esforços, quan aquesta 
necessitat ja està coberta» i perquè calia «racionalitzar 
la despesa», i ara efectuï una despesa de quatre mili-
ons d’euros al servei de la Guàrdia Civil?

7. Considera el Govern que durant els darrers anys i en 
l’actualitat el servei de vigilància del mirall d’aigua al 
Port de Barcelona ha estat i està ben assegurat, quan 
en alguna ocasió l’embarcació que ha actuat en el cas 
d’alguna persona que ha caigut a l’aigua ha estat una 
«Golondrina»?

8. Considera el Govern que més enllà de les funcions 
pròpies de la Guàrdia Civil (duanes, antiterrorisme, 
etc.) la Policia Portuària pot mantenir la seguretat del 
Port de Barcelona a terra i a l’aigua?

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2014 

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de negociar amb els sindi-
cats de bombers per a posar fi al conflicte 
laboral
Tram. 314-14183/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 74587 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Té previst el Govern negociar amb els sindicats de 
bombers de Catalunya per posar fi al conflicte laboral?

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manera com la vaga de bombers 
afecta la campanya de prevenció d’incendis 
de l’estiu
Tram. 314-14184/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 74588 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Com està afectant la vaga convocada pels sindicats 
de bombers de Catalunya a la campanya d’estiu?

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els serveis afectats per la vaga convo-
cada pels sindicats de bombers
Tram. 314-14185/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 74589 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quins serveis s’han vist afectats per la vaga convo-
cada pels sindicats de bombers de Catalunya?

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

3.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

3.27.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans 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. 322-00207/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 74661 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Control  
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
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el que estableix l’article 173 del Reglament del Par-
lament, presenta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quines novetats s’han produït respecte el proce-
diment obert arran del canvi de criteri del Ministeri 
d’Hisenda pel que fa a la capacitat per deduir IVA per 
part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals?

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2014

Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la previsió d’incorporar nous criteris 
per a seleccionar els contertulians de TV3 i 
Catalunya Ràdio
Tram. 322-00208/10

Anunci
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 74790 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Núria Parlon Gil, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Con sell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Tenen previst per la propera temporada que comença 
al setembre incorporar nous criteris per a la selecció 
dels contertulians de TV3 i Catalunya Ràdio?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014

Núria Parlon Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el grau de pluralisme polític, social i 
territorial en els espais informatius i d’entre-
teniment de TV3 i Catalunya Ràdio
Tram. 322-00209/10

Anunci
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 74791 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Núria Parlon Gil, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Consideren que hi ha prou pluralisme polític, social 
i territorial en els espais informatius i d’entreteniment 
de TV3 i Catalunya Ràdio?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014

Núria Parlon Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la preservació del patrimoni cultural 
audiovisual
Tram. 322-00210/10

Anunci
Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 74792 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Núria Parlon Gil, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– S’està treballant per preservar el patrimoni cultural 
audiovisual?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014

Núria Parlon Gil
Diputada del GP SOC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la cobertura territorial dels mitjans de 
la Corporació
Tram. 322-00211/10

Anunci
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 74796 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al president del 
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals la pregunta següent, per tal que li 
sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Sobre la cobertura territorial dels mitjans de la 
CCMA.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la renovació dels drets de la fórmula 1
Tram. 322-00212/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74858 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del 
Parlament, presenta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

– Quin és el seu capteniment envers la renovació dels 
drets de la Fórmula 1 per dues temporades més?

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la denúncia presentada per Societat 
Civil Catalana davant del Consell de l’Audio-
visual de Catalunya contra els mitjans de la 
Corporació
Tram. 322-00213/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 74862 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– L’associació Societat Civil Catalana ha presentat re-
centment, davant el Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya, un escrit de queixa en el qual posen de manifest 
que, segons la seva opinió, TV3 «no és un mitjà plu-
ral» i perquè consideren que els mitjans públics de la 
CCMA «són parcials». Quin és el seu capteniment so-
bre el contingut de la citada denúncia?

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre els mecanismes de control del plura-
lisme polític als mitjans de la Corporació
Tram. 322-00214/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 74863 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
president del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– El pluralisme als mitjans de la CCMA és un debat 
que, de forma recurrent i, sovint, interessada, es plante-
ja per part de determinats partits polítics o grups. Qui-
na és la realitat sobre aquesta qüestió i quins són els 
mecanismes de control i seguiment que els mitjans de 
la CCMA tenen per garantir el compliment de l’article 
26.3 de la llei 22/2005, de la comunicació audiovisual 
de Catalunya, segons el qual, és missió del servei pú-
blic de comunicació audiovisual de Catalunya garantir 
que es transmeti una informació veraç, objectiva, equi-
librada i respectuosa amb el pluralisme polític?

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comis-
sió sobre el procés de cobertura informativa 
territorial amb recursos propis
Tram. 322-00215/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 74864 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que es-
tableix l’article 173 del Reglament del Parlament, 
presenta al president del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– En quina fase està el procés de cobertura informati-
va, amb recursos propis, que els mitjans de la CCMA 
fan, a data d’avui, al territori de Catalunya?

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU
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Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
els criteris per a emplaçar les seus territo-
rials
Tram. 323-00088/10

Anunci
Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 74662 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 173 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Director de Televisió de Catalunya la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Amb quins criteris es decideix la ubicació de les 
seus territorials de TVC?

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2014

Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al director de Catalunya Ràdio i al 
director de Televisió de Catalunya a respon-
dre oralment en comissió sobre la informa-
ció per a joves i adolescents
Tram. 323-00089/10

Anunci
Marta vilalta i Torres, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 74663 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Marta Vilalta i Torres, diputada, Sergi Sabrià i Beni-
to, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 173 del Reglament del Parlament, presenten als 
directors de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya 
la pregunta següent, per tal que els sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

– Quin plantejament tenen Catalunya Ràdio i Televisió 
de Catalunya respecte a la informació per als joves i 
adolescents?

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2014

Marta Vilalta i Torres Sergi Sabrià i Benito
Diputada del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
els comentaris d’alguns contertulians del 
programa Els matins, de TV3, sobre Societat 
Civil Catalana
Tram. 323-00090/10

Anunci
Carlos Carrizosa Torres, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 74766 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Carlos Carrizosa Torres, diputat del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
173 del Reglament del Parlament, presenta al Director 
de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quina és l’opinió del Director de Televisió de Cata-
lunya sobre els comentaris expressats per alguns ter-
tulians sobre l’entitat Societat Civil Catalana durant el 
programa Els Matins de TV3 el proppassat dimarts 1 
de juliol de 2014?

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014

Carlos Carrizosa Torres
Diputat del GP de C’s
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Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió so-
bre els drets d’emissió dels grans esdeveni-
ments esportius
Tram. 323-00091/10

Anunci
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 74797 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 173 
del Reglament del Parlament, presenta al director de 
Televisió de Catalunya la pregunta següent, per tal que 
li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Sobre drets d’emissió de grans esdeveniments espor-
tius 

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2014

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió so-
bre el tractament informatiu de Societat Civil 
Catalana
Tram. 323-00092/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74855 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del 
Parlament, presenta al Director de Televisió de Cata-
lunya la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin ha estat el tractament informatiu envers l’enti-
tat Societat Civil Catalana?

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
el tractament de la informació relativa als 
habitatges d’ús turístic
Tram. 323-00093/10

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 74856 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 173 del Reglament del 
Parlament, presenta [al] Director de Televisió de Cata-
lunya la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

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

– Quina opinió li mereix el tractament donat en els te-
lenotícies de TV3 a la informació relativa als habitat-
ges d’ús turístic?

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC
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Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
la planificació de la cobertura dels actes de 
l’Onze de Setembre per TV3
Tram. 323-00094/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 74865 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
Director de TVC la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la planificació de TV3 pel que fa a la co-
bertura dels actes previstos per aquest mitjà per a la 
celebració del proper 11 de setembre?

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre la 
planificació de la cobertura dels actes de 
l’Onze de Setembre per Catalunya Ràdio
Tram. 323-00095/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 74866 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
Director de Catalunya Ràdio la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la planificació de Catalunya Ràdio pel que 
fa a la cobertura dels actes previstos per aquest mitjà 
per a la celebració del proper 11 de setembre?

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre els 
resultats de Catalunya Ràdio en el darrer ba-
ròmetre de l’Estudi general de mitjans
Tram. 323-00096/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 74867 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
Director de Catalunya Ràdio la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quina és la valoració que fa sobre els resultats de la 
programació de Catalunya Ràdio al darrer EGM-Ba-
ròmetre Catalunya?

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU
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Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
el rendiment dels drets esportius
Tram. 323-00097/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 74868 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
Director de TVC la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quins són els drets esportius que, a hores d’ara, té 
contractats TV3 i quin és el seu rendiment, pel que fa 
a la funció de servei públic en l’espai de comunicació 
català?

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU

Pregunta al director de Catalunya Ràdio a 
respondre oralment en comissió sobre els 
continguts de la programació vinculats a 
l’àmbit de l’esport
Tram. 323-00098/10

Anunci
Albert Batalla i Siscart, del Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 74869 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 22.07.2014

A la Mesa de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

Albert Batalla i Siscart, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 173 del Reglament del Parlament, presenta al 
Director de Catalunya Ràdio la pregunta següent, per 
tal que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quina presència té actualment a la programació de 
Catalunya Ràdio els continguts vinculats a l’àmbit de 
l’esport, quines són les seves perspectives de futur i 
quin és el seu rendiment, pel que fa a la funció de ser-
vei públic en l’espai de comunicació català?

Palau del Parlament, 22 de juliol de 2014

Albert Batalla i Siscart
Diputat del GP de CiU
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	Tram. 314-12850/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la solució a l’erosió de la sorra de les platges de l’alt Maresme
	Tram. 314-12852/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la privatització dels parcs de conservació de carreteres
	Tram. 314-12853/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el futur dels treballadors del parc de conservació de carreteres de la província de Lleida
	Tram. 314-12854/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis econòmics que justifiquen la privatització del parcs de conservació de carreteres de la província de Lleida
	Tram. 314-12855/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el destí de la maquinària mòbil dels parcs de conservació de carreteres de titularitat pública
	Tram. 314-12856/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recol·locació del personal fix del parc de conservació de carreteres de la província de Lleida
	Tram. 314-12857/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Corredor Mediterrani i la instal·lació de vies d’amplada ibèrica
	Tram. 314-12860/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’àmbit funcional del Penedès i el Pla territorial parcial del Penedès
	Tram. 314-12861/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria de places de bombers per al 2014 i el 2015
	Tram. 314-12961/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la instal·lació d’un heliport al parc de bombers de la Seu d’Urgell (Alt Urgell)
	Tram. 314-12963/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya
	Tram. 314-12966/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació del sistema actual del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
	Tram. 314-12967/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a solucionar les deficiències en el manteniment i la neteja de les instal·lacions dels parcs de bombers
	Tram. 314-12968/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la viabilitat d’alguns parcs de bombers voluntaris
	Tram. 314-12969/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’ocupar les places d’operador del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 amb bombers o mossos en situació administrativa especial de segona activitat
	Tram. 314-12970/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les variacions del nivell piezomètric de l’aqüífer profund de la Tordera
	Tram. 314-12971/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el volum d’aigua extret de l’aqüífer de la Tordera per a usos públics al terme municipal de Tordera (Maresme)
	Tram. 314-12972/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el volum d’aigua extret de l’aqüífer de la Tordera per a usos privats al terme municipal de Tordera (Maresme)
	Tram. 314-12973/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el volum d’aigua extret de l’aqüífer de la Tordera per a usos agrícoles al terme municipal de Tordera (Maresme)
	Tram. 314-12974/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recaptació per la tarifa d’utilització de l’aigua a l’alt Maresme i a la baixa Selva i Tordera en el període 2003-2011
	Tram. 314-12975/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recaptació per l’impost sobre el cànon de l’aigua a l’alt Maresme i la baixa Selva i Tordera del 2012 ençà
	Tram. 314-12976/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla director urbanístic de delimitació i ordenació de sectors d’interès supramunicipal del delta del Llobregat
	Tram. 314-12978/10
	Resposta del Govern

	Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre la inversió en el millorament de camins en diversos municipis el 2014
	Tram. 314-12984/10 a 314-13214/10
	Resposta conjunta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dispositiu desplegat pels Mossos d’Esquadra en l’homenatge a Rafael Vidiella celebrat a Tortosa (Baix Ebre)
	Tram. 314-13222/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals els agents dels Mossos d’Esquadra van requerir la identificació a un dels assistents a l’homenatge a Rafael Vidiella celebrat a Tortosa (Baix Ebre)
	Tram. 314-13223/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dispositiu desplegat pels Mossos d’Esquadra en la manifestació de l’1 de maig a Tortosa (Baix Ebre)
	Tram. 314-13224/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els incidents ocorreguts en un acte electoral del Partit Popular de Catalunya a Vilanova i la Geltrú (Garraf)
	Tram. 314-13285/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les concentracions de persones amb pancartes de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca en actes electorals del Partit Popular de Catalunya
	Tram. 314-13286/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra davant el seguiment que persones que duien elements identificatius de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca van fer a diversos membres del Partit Popular de Catalunya a l
	Tram. 314-13287/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la indemnització satisfeta per la resolució del contracte del servei de cuina del Centre Penitenciari Wad-Ras
	Tram. 314-13475/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la indemnització satisfeta per la resolució del contracte del servei de cuina dels centres penitenciaris de Can Brians
	Tram. 314-13477/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost unitari dels àpats dels interns dels centres penitenciaris el 2013
	Tram. 314-13478/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seguretat del personal dels centres penitenciaris
	Tram. 314-13480/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol d’actuació amb relació als interns de centres penitenciaris amb patologies psiquiàtriques
	Tram. 314-13545/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el programa de rehabilitació dels interns de centres penitenciaris amb patologies psiquiàtriques
	Tram. 314-13546/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’especialització d’un centre penitenciari en psiquiatria
	Tram. 314-13547/10
	Resposta del Govern



	3.	Tramitacions en curs
	3.25.	Preguntes al Govern
	3.25.05.	Preguntes orals en el Ple
	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el finançament dels ens locals
	Tram. 310-00348/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de la joventut
	Tram. 310-00349/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el primer any del Pacte per a la infància a Catalunya
	Tram. 310-00350/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions per a incentivar la incorporació al mercat dels habitatges buits
	Tram. 310-00351/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les dades de la liquidació del model de finançament del 2012
	Tram. 310-00352/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el desplegament en el curs 2014-2015 de la Llei orgànica 8/2013, per a la millora de la qualitat educativa
	Tram. 310-00353/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la subhasta de drets de tala del bosc singular de l’Avetosa de Riu, al Parc Natural del Cadí-Moixeró
	Tram. 310-00354/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els darrers informes del Consell Assessor per a la Transició Nacional
	Tram. 310-00355/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l’abocador de Vacamorta, a Cruïlles (Baix Empordà)
	Tram. 310-00356/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el futur dels centres oberts i els serveis d’intervenció socioeducativa
	Tram. 310-00357/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre el Decret llei 3/2014, pel qual s’estableixen mesures urgents per a l’aplicació a Catalunya de la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibil
	Tram. 310-00358/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sostre de despesa de la Generalitat per al 2015
	Tram. 310-00359/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00204/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00205/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social
	Tram. 317-00206/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00207/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00208/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00209/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00210/10
	Anunci


	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de l’Institut d’Aran, de Vielha e Mijaran
	Tram. 314-13879/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acord de reprovació del director de l’Institut d’Aran, de Vielha e Mijaran
	Tram. 314-13880/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’informe del síndic de Greuges amb relació a l’Institut d’Aran, de Vielha e Mijaran
	Tram. 314-13881/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa en vigilància d’habitatges de protecció oficial a Barcelona en el període 2011-2014
	Tram. 314-13882/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra en data del 30 de juny de 2014
	Tram. 314-13883/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les hores extraordinàries que fan els agents dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-13884/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’absentisme laboral dels agents dels Mossos d’Esquadra del 2010 ençà
	Tram. 314-13885/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra que han passat a la situació administrativa especial de segona activitat el 2013 i el 2014
	Tram. 314-13886/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cobertura de la seguretat als municipis costaners l’estiu del 2014
	Tram. 314-13887/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els vehicles de quatre rodes del Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-13888/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els accidents laborals al Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-13889/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les manifestacions i les concentracions del 2013 i el 2014
	Tram. 314-13890/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sancions imposades i l’import recaptat en període voluntari per haver infringit la legislació sobre manifestacions i concentracions el 2013 i el 2014
	Tram. 314-13891/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sancions imposades i l’import recaptat en període executiu per haver infringit la legislació sobre manifestacions i concentracions el 2013 i el 2014
	Tram. 314-13892/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les resolucions judicials que van autoritzar manifestacions o concentracions prèviament denegades pel Departament d’Interior el 2013
	Tram. 314-13893/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les resolucions judicials que van autoritzar manifestacions o concentracions prèviament denegades pel Departament d’Interior el 2014
	Tram. 314-13894/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els atemptats contra els agents dels Mossos d’Esquadra el 2013 i el 2014
	Tram. 314-13895/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les armes blanques intervingudes o comissades el 2013 i el 2014
	Tram. 314-13896/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les armes de foc confiscades en data del 30 de juny de 2014
	Tram. 314-13897/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els accidents in itinere patits per membres del Cos de Mossos d’Esquadra en data del 30 de juny de 2014
	Tram. 314-13898/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de reunions de la Junta de Seguretat de Catalunya el 2014
	Tram. 314-13899/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vegades que s’ha reunit el Consell de la Policia el 2014
	Tram. 314-13900/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’excedències voluntàries per trasllat a les policies locals i per interès particular dels agents dels Mossos d’Esquadra el 2014
	Tram. 314-13901/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions del Consell Assessor de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
	Tram. 314-13902/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteris per a prioritzar l’adjudicació de places de centre de dia publicades en el DOGC del 2 de juny de 2014
	Tram. 314-13903/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteris per a prioritzar l’adjudicació dels serveis publicats en el DOGC del 2 de juny de 2014
	Tram. 314-13904/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els elements de planificació de necessitat territorial de places i serveis de centre de dia en què s’ha basat l’adjudicació de places publicada en DOGC del 2 de juny de 2014
	Tram. 314-13905/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els arguments que avalen l’adjudicació de places i serveis de centre de dia publicada en DOGC del 2 de juny de 2014
	Tram. 314-13906/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els arguments que avalen l’adjudicació dels proveïdors de places i serveis de centre de dia publicada en el DOGC del 2 de juny de 2014
	Tram. 314-13907/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció de la construcció i la titularitat dels equipaments relatius a l’adjudicació de contractes de gestió d’obres i serveis socials publicada en el DOGC del 2 de juny de 2014
	Tram. 314-13908/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el mapa territorial de necessitats de places de centre de dia i de serveis emprat per a l’adjudicació publicada en el DOGC del 2 de juny de 2014
	Tram. 314-13909/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’elaboració del Pla nacional per a la promoció dels valors de Catalunya
	Tram. 314-13910/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes per a l’elaboració del Pla nacional per a la promoció dels valors a Catalunya
	Tram. 314-13911/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sessions de treball del Consell Director del Pla nacional per a la promoció dels valors a Catalunya
	Tram. 314-13912/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sessions de treball dels col·laboradors del programa per a l’impuls i l’assoliment del Pla nacional per a la promoció dels valors a Catalunya
	Tram. 314-13913/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista per a aprovar el Pla nacional per a la promoció dels valors a Catalunya
	Tram. 314-13914/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies programàtiques i els objectius dels diversos àmbits del Pla nacional per a la promoció dels valors a Catalunya
	Tram. 314-13915/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius i les propostes consensuats amb els col·laboradors dels grups de treball per a l’elaboració del Pla nacional per a la promoció dels valors a Catalunya
	Tram. 314-13916/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els grups de treball constituïts per a l’elaboració del Pla nacional per a la promoció del valors a Catalunya
	Tram. 314-13917/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les temàtiques que treballen els grups de treball per a l’elaboració del Pla nacional per a la promoció dels valors a Catalunya
	Tram. 314-13918/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els coordinadors dels grups de treball per a l’elaboració del Pla nacional per a la promoció dels valors a Catalunya
	Tram. 314-13919/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats consultades per a l’elaboració del Pla nacional per a la promoció dels valors a Catalunya
	Tram. 314-13920/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’horari per a presentar denúncies a l’Oficina d’Atenció Ciutadana dels Mossos d’Esquadra de la plaça de Catalunya, a Barcelona
	Tram. 314-13921/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals una ciutadana no va poder presentar una denúncia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana dels Mossos d’Esquadra de la plaça de Catalunya, a Barcelona, el 7 de juliol de 2014, abans de l’hora 
	Tram. 314-13922/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals una ciutadana no va poder presentar una denúncia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana dels Mossos d’Esquadra de la plaça de Catalunya, a Barcelona, el 7 de juliol de 2014, abans de l’hora 
	Tram. 314-13923/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de subvencions atorgades per l’Agència Catalana de l’Aigua per a finançar millores en els cursos fluvials en el període 2004-2010
	Tram. 314-13924/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista de subvencions atorgades per l’Agència Catalana de l’Aigua per a finançar millores en els cursos fluvials en el període 2004-2010
	Tram. 314-13925/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió de les subvencions atorgades per l’Agència Catalana de l’Aigua per a finançar millores en els cursos fluvials en el període 2004-2010
	Tram. 314-13926/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients de les subvencions atorgades per l’Agència Catalana de l’Aigua per a finançar millores en els cursos fluvials en el període 2004-2010 afectats per les revisions
	Tram. 314-13927/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sentències que han recaigut contra el rescabalament de les subvencions atorgades per l’Agència Catalana de l’Aigua per a finançar millores en els cursos fluvials en el període 2004-2010
	Tram. 314-13928/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’arxivar els expedients de reclamació o revisió de devolució de les subvencions atorgades per l’Agència Catalana de l’Aigua per a finançar millores en els cursos fluvials en el període 2004-2010
	Tram. 314-13929/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de deixar sense efecte les revocacions de subvencions acordades amb relació a les subvencions atorgades per l’Agència Catalana de l’Aigua per a finançar millores en els cursos fluvials en el perí
	Tram. 314-13930/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la quantitat recaptada per la venda del sòl de Can Alemany, a Viladecans (Baix Llobregat)
	Tram. 314-13931/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Consorci DeltaBCN, Parc Aeroespacial i de la Mobilitat, de Viladecans (Baix Llobregat)
	Tram. 314-13932/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la investigació corresponent a l’actuació de la Divisió d’Informació dels Mossos d’Esquadra al Casal Independentista de l’Eixample “La Cruïlla”
	Tram. 314-13933/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció d’infraestructures hidràuliques el 2013 i el 2014
	Tram. 314-13934/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a la neteja de les aigües contaminades per trihalometans durant el 2013 i el primer semestre del 2014
	Tram. 314-13935/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos del cànon de disposició de residus el 2013 i el primer semestre del 2014
	Tram. 314-13936/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de residus recollits de manera selectiva i les previsions per al millorament de la recollida selectiva
	Tram. 314-13937/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pressupostat i liquidat de les despeses de viatges el primer semestre del 2014
	Tram. 314-13938/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el període mitjà de pagament de la Generalitat i els seus organismes als proveïdors del 2010 ençà
	Tram. 314-13939/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import pendent de pagar a l’Ajuntament de Barcelona en data del 30 de juny de 2014
	Tram. 314-13940/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat dels projectes de construcció de centres residencials d’acció educativa per a la infància a Barcelona
	Tram. 314-13941/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que reben les prestacions que estableix la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a Barcelona en data del 30 de juny de 2014
	Tram. 314-13942/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps mitjà d’espera a Barcelona per a la valoració de la dependència, l’elaboració del pla individual d’atenció i el moment en què es rep la prestació
	Tram. 314-13943/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els carnets de pensionista a Barcelona en data del 30 de juny de 2014
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