
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 la mediació i la resolució del conflicte de Panrico
Tram. 310-00372/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el tancament dels centres d’internament per a estran-
gers
Tram. 310-00373/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el servei ferroviari a les Terres de l’Ebre
Tram. 310-00374/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el deute amb els ens locals
Tram. 310-00375/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions previstes per a defensar el tancament 
del projecte Castor i els interessos dels consumidors
Tram. 310-00376/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la pobresa energètica
Tram. 310-00377/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la internacionalització de les empreses
Tram. 310-00378/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les polítiques culturals del Govern de l’Estat
Tram. 310-00379/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les darreres negociacions per a incrementar les rutes 
i les freqüències de vol a l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 310-00380/10
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el projecte BCN World
Tram. 310-00381/10
Substanciació p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la protecció de dades personals
Tram. 310-00382/10
Substanciació p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la gestió de la crisi sanitària
Tram. 310-00383/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la presentació dels pressupostos de 
la Generalitat per al 2015 i sobre la nova consulta del 9 de no-
vembre
Tram. 317-00218/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la nova consulta del 9 de novembre
Tram. 317-00219/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la proposta de la nova consulta del 
9 de novembre i sobre la convocatòria d’unes eleccions an-
ticipades
Tram. 317-00220/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre el sentit del procés participatiu 
del 9 de novembre i sobre l’avançament de les eleccions al 
Parlament
Tram. 317-00221/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la recuperació del consens amb re-
lació a la consulta del 9 de novembre
Tram. 317-00222/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la utilització de tots els marcs legals 
possibles per a fer la consulta del 9 de novembre i sobre els 
canvis entre la nova proposta de consulta i l’anterior
Tram. 317-00223/10
Substanciació p. 14

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre l’inici d’una nova etapa de reconci-
liació i diàleg amb el Govern d’Espanya
Tram. 317-00224/10
Substanciació p. 14

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
figura jurídica proposada per a la cooperació entre Gestió 
de Serveis Sanitaris i l’Institut Català de la Salut, de Lleida, i 
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l’Institut d’Assistència Sanitària de Girona i l’Institut Català de 
la Salut de Girona
Tram. 314-12165/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
propostes relatives a gestió, personal i pressupost dels nous 
ens públics sanitaris de Lleida i de Girona
Tram. 314-12166/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dependència de l’Institut Català de la Salut de Lleida i de Gi-
rona en cas de crear-se un consorci públic de base territorial 
en aquestes ciutats
Tram. 314-12167/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
llistes d’espera per a les intervencions quirúrgiques de prò-
tesi de maluc a l’Hospital del Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 314-12185/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de la mortalitat en el període 2010-2012
Tram. 314-12228/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps d’espera d’una pacient per a una intervenció quirúrgi-
ca de dues hèrnies discals
Tram. 314-12257/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions d’obertura d’una unitat de semicrítics a l’Hospital 
Doctor Josep Trueta
Tram. 314-12303/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de la reducció del pressupost de l’Hospital Universi-
tari Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 314-12308/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de la reducció del pressupost de l’Hospital Univer-
sitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-12310/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
inversions que s’executaran a l’Hospital Doctor Josep True-
ta, de Girona, el 2014 i el 2015
Tram. 314-12311/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat que es farà al pavelló de govern de l’Hospital Doc-
tor Josep Trueta, de Girona
Tram. 314-12312/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el trasllat del laboratori de l’Hospital Doctor Josep Trueta a 
l’Hospital de Santa Caterina
Tram. 314-12313/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions de trasllat d’activitat de l’Hospital Doctor Josep 
Trueta a l’Hospital de Santa Caterina
Tram. 314-12314/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte executiu de l’Hospital Doctor Josep Trueta - Cam-
pus de Salut Trueta, de Girona
Tram. 314-12315/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els solars proposats per l’Ajuntament de Girona per a cons-
truir-hi l’Hospital de Girona
Tram. 314-12316/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
proposta de descentralització i cooperació territorial entre 
l’Institut Català de la Salut de Girona i l’Institut Assistència 
Sanitària
Tram. 314-12317/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució mensual del nombre d’usuaris atesos al servei 
d’urgències nocturnes del CAP Jaume I, de Montcada i Rei-
xac (Vallès Occidental)
Tram. 314-12708/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estalvi anual per la reducció horària dels serveis d’atenció 
continuada i d’urgències del CAP Jaume I, de Montcada i 
Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 314-12709/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost d’un equip mèdic amb un metge i un infermer per al ser-
vei d’urgències nocturnes del CAP Jaume I, de Montcada i 
Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 314-12710/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
proposta organitzativa de salut pública per al 2014 i el 2015
Tram. 314-12752/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
partida pressupostària per a salut pública
Tram. 314-12753/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’externalització per mitjà de l’Institut d’Assistència Sanitària 
del Servei de Diagnòstic i Tractament de les Al·lèrgies de la 
regió sanitària de Girona
Tram. 314-13369/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el sistema d’expedició de tiquets per a la pesca continental
Tram. 314-13415/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
possibilitat d’expedir tiquets per a la pesca continental mit-
jançant talonaris
Tram. 314-13416/10
Resposta del Govern p. 22

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre 
la presència de nitrats en l’aigua de consum domèstic en el 
període 2011-2014 en diverses comarques 
Tram. 314-13482/10 a 314-13520/10 
Resposta conjunta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute amb empreses per subvencions a accions formatives 
professionals per a l’ocupació pendents de pagament
Tram. 314-13541/10
Resposta del Govern p. 24
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
famílies que s’han beneficiat de la moratòria per a impedir la 
interrupció dels subministraments energètics a les persones 
en situació de vulnerabilitat
Tram. 314-13559/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
conflicte laboral dels treballadors de les centrals nuclears 
d’Ascó (Ribera d’Ebre) i Vandellòs (Baix Camp)
Tram. 314-13594/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
instal·lacions de la central tèrmica de Cercs (Berguedà)
Tram. 314-13595/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost d’elaboració del Programa operatiu del Fons social eu-
ropeu de Catalunya 2014-2020
Tram. 314-13596/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
justificació de les xifres assignades a cada municipi del pro-
grama de treball i formació adreçat a persones en situació 
d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-13597/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per a l’adquisició del Fons Francesc Cabana d’histò-
ria de l’empresa catalana
Tram. 314-13602/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de l’adquisició del Fons Francesc Cabana d’història de 
l’empresa catalana
Tram. 314-13603/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
composició i el volum del Fons Francesc Cabana d’història 
de l’empresa catalana
Tram. 314-13604/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
servei documental i la destinació del Fons Francesc Cabana 
d’història de l’empresa catalana
Tram. 314-13605/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
contractació de la directora del Programa de polítiques de 
transparència
Tram. 314-13623/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
despeses cobertes amb els ingressos de la concessió del 
servei d’abastiment d’aigua en alta d’Aigües Ter Llobregat 
a Acciona
Tram. 314-13704/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import associat a les inversions no finalistes ni amortitza-
des que l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha de pagar a 
l’Agència Catalana de l’Aigua
Tram. 314-13705/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió que l’Àrea Metropolitana de Barcelona vengui els 
actius de sanejament que té transferits
Tram. 314-13706/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la revaloració de la composició percentual de la Societat 
d’Economia Mixta amb una aportació de capital públic
Tram. 314-13707/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
mecanisme financer per a ingressar l’import del deute de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 314-13708/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
imputació d’algun impost al pagament que l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona ha de fer a l’Agència Catalana de l’Aigua 
en concepte d’inversions en infraestructures de sanejament 
en alta
Tram. 314-13709/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació del cànon de l’aigua prevista per a l’Àrea Metro-
politana de Barcelona
Tram. 314-13710/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció de les inversions de l’Agència Catalana de l’Aigua
Tram. 314-13711/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la consulta als organismes competents sobre la destinació 
dels ingressos del cànon de l’aigua a la reducció de dèficit
Tram. 314-13712/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
trasllat del Centre de Tecnificació Esportiva d’Esplugues de 
Llobregat (Baix Llobregat) al Centre d’Alt Rendiment de Sant 
Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-13713/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les subvencions als ajuntaments per actuacions de millora-
ment de barris en el marc del pressupost de la Generalitat 
per al 2014
Tram. 314-13715/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
dispositiu de seguretat del partit de futbol entre la Unió Es-
portiva Llagostera i el Club Gimnàstic de Tarragona del 21 
de juny de 2014
Tram. 314-13716/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les fases de l’actuació dels Mossos d’Esquadra arran dels 
incidents entre aficionats en el partit de futbol entre la Unió 
Esportiva Llagostera i el Club Gimnàstic de Tarragona del 21 
de juny de 2014
Tram. 314-13717/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps que van tardar a actuar els agents de la Brigada Mòbil 
dels Mossos d’Esquadra en els incidents del partit de fut-
bol entre la Unió Esportiva Llagostera i el Club Gimnàstic de 
Tarragona del 21 de juny de 2014
Tram. 314-13718/10
Resposta del Govern p. 32
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
coneixement pels agents dels Mossos d’Esquadra de la ten-
sió entre les aficions de la Unió Esportiva Llagostera i el Club 
Gimnàstic de Tarragona en el partit del 21 de juny de 2014
Tram. 314-13719/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
persones lesionades arran dels incidents del partit de fut-
bol entre la Unió Esportiva Llagostera i el Club Gimnàstic de 
Tarragona del 21 de juny de 2014
Tram. 314-13720/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
despeses cobertes amb els ingressos de la concessió del 
servei d’abastiment d’aigua en alta d’Aigües Ter Llobregat i 
el deute de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb l’Agència 
Catalana de l’Aigua
Tram. 314-13723/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per a repartir els ajuts als centres especials de treball i 
les empreses d’inserció
Tram. 314-13726/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les gestions fetes per a evitar els efectes negatius de la Llei 
general d’unitat de mercat en el model català de centres es-
pecials de treball
Tram. 314-13727/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
instal·lacions, les conduccions, els emissaris i les plantes de 
tractament per al sanejament d’aigües residuals de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona
Tram. 314-13729/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de la construcció de les conduccions, els emissaris i les 
plantes de tractament per al sanejament d’aigües residuals 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 314-13730/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import dels fons europeus invertits en la construcció de 
conduccions, emissaris i plantes de tractament per al sa-
nejament d’aigües residuals de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona
Tram. 314-13731/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’abocament de terres contaminades provinents de les obres 
del perllongament dels Ferrocarrils de la Generalitat de Ca-
talunya a Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-13788/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pla de reestructuració de la planta d’Alstom de Santa Perpè-
tua de Mogoda (Vallès Occidental)
Tram. 314-13826/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
contactes amb Alstom pel pla de reestructuració de la plan-
ta de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)
Tram. 314-13827/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures adoptades davant el pla de reestructuració de la 
planta d’Alstom de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Oc-
cidental)
Tram. 314-13828/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’Agència Catalana de l’Aigua
Tram. 314-13833/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció d’una estació d’autobusos a Berga
Tram. 314-13846/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres del Polígon Comarcal del Berguedà, a Olvan
Tram. 314-13847/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el millorament de la carretera entre Berga i Sant Llorenç de 
Morunys
Tram. 314-13848/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inversió en el Pla d’intervenció integral del barri de Vista Ale-
gre, de Castelldefels (Baix Llobregat)
Tram. 314-13849/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’àmbit urbanístic afectat pel pla director urbanístic d’àmbits 
d’activitat econòmica del delta del Llobregat
Tram. 314-13850/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
redacció del pla director urbanístic d’àmbits d’activitat eco-
nòmica del delta del Llobregat
Tram. 314-13851/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la finalització del pla director urbanístic d’àmbits d’activitat 
econòmica del delta del Llobregat
Tram. 314-13852/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
participació política en la redacció del pel pla director urba-
nístic d’àmbits d’activitat econòmica del delta del Llobregat
Tram. 314-13853/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
participació ciutadana en la redacció del pla director urba-
nístic d’àmbits d’activitat econòmica del delta del Llobregat
Tram. 314-13854/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió que el pla director urbanístic d’àmbits d’activitat 
econòmica del delta del Llobregat modifiqui el Pla director 
urbanístic del sistema costaner
Tram. 314-13855/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió que el pla director urbanístic d’àmbits d’activi-
tat econòmica del delta del Llobregat modifiqui la delimi-
tació determinada pel Pla especial del Parc Agrari del Baix 
Llobregat
Tram. 314-13856/10
Resposta del Govern p. 41
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió que el pla director urbanístic d’àmbits d’activitat 
econòmica del delta del Llobregat canviï l’ús de zones quali-
ficades d’equipaments comunitaris i dotacions
Tram. 314-13857/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió que el pla director urbanístic d’àmbits d’activitat 
econòmica del delta del Llobregat mantingui el projecte de 
fer una nova sortida de la carretera C32 entre Gavà i Vila-
decans
Tram. 314-13858/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
transformació de la carretera B-210 en una via ràpida
Tram. 314-13859/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ampliació i el millorament de les carreteres C-245 i C-31
Tram. 314-13860/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de canvis en el planejament del Parc Agrari del 
Llobregat
Tram. 314-13861/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de requalificar sòl agrícola del delta del Llobregat 
per a convertir-lo en sòl industrial
Tram. 314-13862/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de canvis en el planejament del sector de les Filipi-
nes, de Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-13863/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de permetre instal·lacions turístiques al delta del 
Llobregat
Tram. 314-13864/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’indisposicions patides pels bombers
Tram. 314-13866/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
pràctiques i els simulacres dels bombers
Tram. 314-13867/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’intervencions dels bombers
Tram. 314-13868/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de vehicles nous dels bombers
Tram. 314-13869/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de l’ús que fan els bombers del sistema de pagament 
Via T
Tram. 314-13870/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
campanya forestal del 2014
Tram. 314-13871/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de vehicles de les campanyes forestals del 2011 
ençà
Tram. 314-13872/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de les campanyes forestals del 2010 ençà
Tram. 314-13873/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les trucades relatives a incendis rebudes al telèfon 112 del 
2010 ençà
Tram. 314-13875/10
Resposta del Govern p. 44

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
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les hores extraordinàries que fan els agents dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 314-13884/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’absentisme laboral dels agents dels Mossos d’Esquadra 
del 2010 ençà
Tram. 314-13885/10
Resposta del Govern p. 45

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
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la cobertura de la seguretat als municipis costaners l’estiu 
del 2014
Tram. 314-13887/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
accidents laborals al Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 314-13889/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
manifestacions i les concentracions del 2013 i el 2014
Tram. 314-13890/10
Resposta del Govern p. 46

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
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les armes blanques intervingudes o comissades el 2013 i 
el 2014
Tram. 314-13896/10
Resposta del Govern p. 47

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
Resposta del Govern p. 47



21 d’octubre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 414

SUMARI 6

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
Resposta del Govern p. 47

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
Resposta del Govern p. 48

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
Resposta del Govern p. 48

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
Resposta del Govern p. 48

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
Resposta del Govern p. 48

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
Resposta del Govern p. 49

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
Resposta del Govern p. 49

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
Resposta del Govern p. 49

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
Resposta del Govern p. 49

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
Resposta del Govern p. 50

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
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
estrangers detinguts pels Mossos d’Esquadra a Barcelona 
el 2014
Tram. 314-14116/10
Resposta del Govern p. 50

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
Resposta del Govern p. 50

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
Resposta del Govern p. 51

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
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els serveis afectats per la vaga convocada pels sindicats de 
bombers
Tram. 314-14185/10
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les raons per les quals el director general de la Policia ha 
tardat onze mesos a incoar el procediment de la reclamació 
de responsabilitat patrimonial presentada per la germana de 
l’agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 
el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-14226/10
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ajuts atorgats al santuari de la Mare de Déu de Queralt, 
de Berga
Tram. 314-14479/10
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
consideració del Síndic de Greuges amb relació a la prime-
ra queixa presentada per la família d’una agent dels Mos-
sos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol 
de 2012
Tram. 314-14481/10
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
consideració del Síndic de Greuges amb relació a la sego-
na queixa presentada per la família d’una agent dels Mos-
sos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol 
de 2012
Tram. 314-14482/10
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies presentades a l’Oficina d’Atenció Ciu-
tadana dels Mossos d’Esquadra de la plaça de Catalunya, a 
Barcelona, el 2014
Tram. 314-14532/10
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’operacions conjuntes entre els Mossos d’Esqua-
dra i el Cos Nacional de Policia a Barcelona el 2012
Tram. 314-14535/10
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’operacions conjuntes entre els Mossos d’Esqua-
dra i el Cos Nacional de Policia a Barcelona el 2014
Tram. 314-14536/10
Resposta del Govern p. 53
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’operacions conjuntes entre els Mossos d’Esqua-
dra i la Guàrdia Urbana de Barcelona el 2012
Tram. 314-14537/10
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’operacions conjuntes entre els Mossos d’Esqua-
dra i la Guàrdia Urbana de Barcelona el 2014
Tram. 314-14538/10
Resposta del Govern p. 53

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

2.25. Preguntes al Govern

2.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el moment en què va tenir constància del brot de 
legionel·losi de Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 311-01756/10
Retirada p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions en matèria de salut pública arran 
del brot de legionel·losi de Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 311-01757/10
Retirada p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el focus del brot de legionel·losi de Sabadell (Vallès 
Occidental)
Tram. 311-01758/10
Retirada p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures per a exigir responsabilitats arran del 
brot de legionel·losi de Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 311-01759/10
Retirada p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la coordinació amb l’Ajuntament de Sabadell arran 
del brot de legionel·losi
Tram. 311-01760/10
Retirada p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els brots de legionel·losi detectats el 2014
Tram. 311-01761/10
Retirada p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els controls per a garantir el compliment de la 
normativa de manteniment de les instal·lacions que poden 
originar brots de legionel·losi
Tram. 311-01762/10
Retirada p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’actualització dels censos municipals de torres de 
refrigeració i condensadors evaporatius
Tram. 311-01763/10
Retirada p. 55

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 la mediació i la resolució del conflicte de Panrico
Tram. 310-00372/10
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el tancament dels centres d’internament per a estran-
gers
Tram. 310-00373/10
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el servei ferroviari a les Terres de l’Ebre
Tram. 310-00374/10
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el deute amb els ens locals
Tram. 310-00375/10
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions previstes per a defensar el tancament 
del projecte Castor i els interessos dels consumidors
Tram. 310-00376/10
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la pobresa energètica
Tram. 310-00377/10
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la internacionalització de les empreses
Tram. 310-00378/10
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les polítiques culturals del Govern de l’Estat
Tram. 310-00379/10
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les darreres negociacions per a incrementar les rutes 
i les freqüències de vol a l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 310-00380/10
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el projecte BCN World
Tram. 310-00381/10
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la protecció de dades personals
Tram. 310-00382/10
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la gestió de la crisi sanitària
Tram. 310-00383/10
Anunci p. 58

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00218/10
Anunci p. 58

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00219/10
Anunci p. 59
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Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00220/10
Anunci p. 59

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00221/10
Anunci p. 59

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00222/10
Anunci p. 59

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00223/10
Anunci p. 60

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00224/10
Anunci p. 60

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’aplicació de la llicència única esportiva arran de 
la modificació de l’article 32.4 de la Llei 10/1990, de l’esport
Tram. 311-01770/10
Anunci p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la valoració de l’aplicació de la llicència única 
esportiva arran de la modificació de l’article 32.4 de la Llei 
10/1990, de l’esport
Tram. 311-01771/10
Anunci p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les inspeccions que la Inspecció de Treball i de 
la Seguretat Social ha fet als clubs esportius i federacions 
esportives
Tram. 311-01772/10
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les modificacions normatives que impulsarà per-
què les persones que col·laboren amb les entitats esportives 
no estiguin incloses en el règim comú de la seguretat social
Tram. 311-01773/10
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la gestió dels purins
Tram. 311-01784/10
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la concessió d’ajuts als ramaders per al tractament 
dels purins
Tram. 311-01785/10
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’import global dels ajuts als ramaders per al trac-
tament dels purins
Tram. 311-01786/10
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els terminis de la concessió d’ajuts als ramaders 
per al tractament dels purins
Tram. 311-01787/10
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el termini previst per a pagar els ajuts pendents a 
productors, cooperatives i entitats agraris
Tram. 311-01788/10
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures adoptades per a facilitar la instal·lació 
de xarxes antipedra
Tram. 311-01789/10
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures complementàries previstes per a faci-
litar la instal·lació de xarxes antipedra
Tram. 311-01790/10
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures de control de l’abocament de purins
Tram. 311-01791/10
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la crisi de la fruita i el veto de Rússia
Tram. 311-01792/10
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures adoptades per a pal·liar la crisi de la 
fruita i el veto de Rússia
Tram. 311-01793/10
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la retirada de fruita per part de la Unió Europea
Tram. 311-01794/10
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la distribució de les oficines del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 311-01795/10
Anunci p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el consum de fruita, verdura, carn i peix de 
proximitat
Tram. 311-01796/10
Anunci p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la incorporació al Projecte de llei de pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per al 2015 d’un cànon de l’ai-
gua per a les explotacions ramaderes
Tram. 311-01797/10
Anunci p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els plans comarcals de muntanya del període 
2009-2012
Tram. 311-01798/10
Anunci p. 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’aprovació dels nous plans comarcals de munta-
nya
Tram. 311-01799/10
Anunci p. 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el restabliment de la gratuïtat del peatge de les 
Fonts (Vallès Occidental)
Tram. 311-01800/10
Anunci p. 66
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3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de càmeres i ordinadors que fan servir les unitats de 
la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-16599/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació necessària de càmeres i ordinadors a les unitats de 
la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-16600/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius del retard en el pagament a les entitats que gestio-
nen els serveis residencials per als infants, gent gran i disca-
pacitats el setembre del 2014
Tram. 314-16601/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari previst per al pagament del deute a les entitats que 
gestionen els serveis residencials per a infants, gent gran i 
discapacitats corresponent al setembre del 2014
Tram. 314-16602/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impagament a les entitats que gestionen els serveis resi-
dencials per a infants, gent gran i discapacitats
Tram. 314-16603/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per a determinar quines de les entitats que gestionen 
els serveis residencials per a infants, gent gran i discapaci-
tats poden suportar els retards en els pagaments
Tram. 314-16604/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per al pagament o l’impagament de la prestació a les 
entitats que gestionen els serveis residencials per a infants, 
gent gran i discapacitats
Tram. 314-16605/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a garantir els serveis residencials per a infants, 
gent gran i discapacitats
Tram. 314-16606/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a garantir la qualitat dels serveis residencials 
gestionats per entitats socials
Tram. 314-16607/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions de la Comissió de Seguiment del Pla de Suport al 
Tercer Sector Social
Tram. 314-16609/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures adoptades per la Comissió de Seguiment del Pla 
de Suport al Tercer Sector Social amb relació als pagaments 
pendents a les entitats del tercer sector social
Tram. 314-16610/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures adoptades per la Comissió de Seguiment del Pla 
de Suport al Tercer Sector Social amb relació al finançament 
de les entitats socials
Tram. 314-16611/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’establiment d’una línia de pagament preferent per a les en-
titats socials
Tram. 314-16612/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació facilitada a les entitats so cials i empreses que 
gestionen serveis so cials amb relació a les incidències de 
liquiditat i tresoreria
Tram. 314-16613/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reforma de la Llei de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-16614/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
model de garantia de rendes
Tram. 314-16615/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de titulars de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-16616/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beneficiaris de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-16617/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import mitjà de la prestació de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-16618/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import del pagament dels endarreriments als beneficiaris 
de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-16619/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import dels endarreriments pendents de pagament als be-
neficiaris de la renda mínima d’inserció del 2011 ençà
Tram. 314-16620/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament dels endarreriments als beneficiaris de la renda 
mínima d’inserció
Tram. 314-16621/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’expedients amb incidències o amb suspensió del 
programa de la renda mínima d’inserció del 2011 ençà
Tram. 314-16622/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
termini mitjà entre la concessió de la renda mínima d’inser-
ció i el cobrament de la primera mensualitat del 2011 ençà
Tram. 314-16623/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
termini mitjà entre la sol·licitud de la renda mínima d’inserció i 
el cobrament de la primera mensualitat del 2011 ençà
Tram. 314-16624/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones incorporades al programa de la renda 
mínima d’inserció del 2011 ençà
Tram. 314-16625/10
Formulació p. 75
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han sortit del programa de la renda 
mínima d’inserció del 2011 ençà
Tram. 314-16626/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de titulars de la renda mínima d’inserció que han 
fet alguna acció de polítiques actives d’ocupació el 2013 i 
el 2014
Tram. 314-16627/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de titulars de la renda mínima d’inserció que han se-
guit el programa «Treball i formació» el 2013 i el 2014
Tram. 314-16628/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de titulars de la renda mínima d’inserció que han 
acabat el programa «Treball i formació» i han trobat feina
Tram. 314-16629/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de titulars de la renda mínima d’inserció que han 
acabat el programa «Treball i formació» i s’han reincorporat 
al programa de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-16630/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de titulars de la renda mínima d’inserció que han 
acabat el programa «Treball i formació» i han passat a tenir 
una prestació per desocupació
Tram. 314-16631/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de titulars de la renda mínima d’inserció que han 
acabat el programa «Treball i formació» i han passat a tenir 
un subsidi d’ocupació
Tram. 314-16632/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
titulars de la renda mínima d’inserció que romanen en el pro-
grama «Treball i ocupació» durant uns mesos
Tram. 314-16633/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avaluació d’un complement salarial per als beneficiaris de 
la renda mínima d’inserció inserits en el mercat de treball
Tram. 314-16634/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places residencials per a gent gran a Reus (Baix 
Camp) el 2011
Tram. 314-16635/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places residencials per a gent gran a Reus (Baix 
Camp) el 2012
Tram. 314-16636/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places residencials per a gent gran a Reus (Baix 
Camp) el 2013
Tram. 314-16637/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places residencials per a gent gran a Reus (Baix 
Camp) el 2014
Tram. 314-16638/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places públiques a les residències i centres de 
dia per a gent gran de Reus (Baix Camp) el 2011
Tram. 314-16639/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places públiques a les residències i centres de 
dia per a gent gran de Reus (Baix Camp) el 2012
Tram. 314-16640/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places públiques a les residències i centres de 
dia per a gent gran de Reus (Baix Camp) el 2013
Tram. 314-16641/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places públiques a les residències i centres de 
dia per a gent gran de Reus (Baix Camp) el 2014
Tram. 314-16642/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places concertades a les residències i centres de 
dia per a gent gran de Reus (Baix Camp) el 2011
Tram. 314-16643/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places concertades a les residències i centres de 
dia per a gent gran de Reus (Baix Camp) el 2012
Tram. 314-16644/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places concertades a les residències i centres de 
dia per a gent gran de Reus (Baix Camp) el 2013
Tram. 314-16645/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places concertades a les residències i centres de 
dia per a gent gran de Reus (Baix Camp) el 2014
Tram. 314-16646/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places privades a les residències i centres de dia 
per a gent gran de Reus (Baix Camp) el 2011
Tram. 314-16647/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places privades a les residències i centres de dia 
per a gent gran de Reus (Baix Camp) el 2012
Tram. 314-16648/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places privades a les residències i centres de dia 
per a gent gran de Reus (Baix Camp) el 2013
Tram. 314-16649/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places privades a les residències i centres de dia 
per a gent gran de Reus (Baix Camp) el 2014
Tram. 314-16650/10
Formulació p. 82
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de mòduls prefabricats amb què ha començat el 
curs 2014-2015
Tram. 314-16651/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels mòduls prefabricats prevista per al curs 2014-
2015
Tram. 314-16652/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió del Departament d’Ensenyament amb relació als 
mòduls prefabricats
Tram. 314-16653/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
matèries impartides en els mòduls prefabricats en centres 
educatius
Tram. 314-16654/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la retirada dels mòduls prefabricats dels centres educatius
Tram. 314-16655/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
restabliment de la gratuïtat del peat ge de les Fonts (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-16656/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mecanismes de coordinació amb el Ministeri de Sanitat ar-
ran del cas de contagi secundari d’Ebola
Tram. 314-16657/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
revisió dels protocols sobre l’Ebola
Tram. 314-16658/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures concretes per a evitar nous casos de contagi se-
cundari d’Ebola
Tram. 314-16659/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
petició de l’Ajuntament de Vacarisses per a la construcció 
d’una passarel·la per a vianants per a travessar la carretera 
C-58 a l’altura de la urbanització Can Serra
Tram. 314-16660/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
petició de l’Ajuntament de Vacarisses per a la construcció 
d’un pas de vianants per a travessar la carretera C-58 i la ri-
era del Palà al punt quilomètric 35,5
Tram. 314-16661/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament de la subvenció del Ministeri d’Habitatge per a la 
renovació del centre urbà de Salt (Gironès)
Tram. 314-16662/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels casos d’hepatitis C del 2003 ençà
Tram. 314-16663/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels brots d’hepatitis C del 2003 ençà
Tram. 314-16664/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels casos d’hepatitis C per transmissió sexual del 
2003 ençà
Tram. 314-16665/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de les intervencions per transplantament hepàtic i els 
fàrmacs de nova generació
Tram. 314-16666/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels transplantaments hepàtics
Tram. 314-16667/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels casos d’hepatitis C aguda i crònica
Tram. 314-16668/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de porcs senglars i conills al Vallès Oriental
Tram. 314-16669/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inclusió d’una pregunta relativa a l’apreciació de l’esperança 
de vida del pacient en el Programa de prevenció i atenció a 
la cronicitat
Tram. 314-16670/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc Natural del Cap de Creus
Tram. 314-16671/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la proposta del Departament d’Economia i Coneixement al 
Govern de l’Estat amb relació a la conversió de les carreres 
universitàries
Tram. 314-16672/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
models europeus i internacionals en què es basa per a pro-
posar carreres universitàries de tres cursos
Tram. 314-16673/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’assignació pressupostària per a les universi-
tats en el període 2000-2014
Tram. 314-16674/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del pressupost per a les universitats i per a l’edu-
cació superior en el període 2000-2014
Tram. 314-16675/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del pressupost per als parcs científics
Tram. 314-16676/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beneficiaris de beques universitàries del Ministe-
ri d’Educació i Cièn cia en el període 2000-2014
Tram. 314-16677/10
Formulació p. 91
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
edificis que s’ha venut la Generalitat
Tram. 314-16679/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ingressos obtinguts per la Generalitat per la venda d’im-
mobles
Tram. 314-16680/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
lloguer d’edificis venuts per la Generalitat
Tram. 314-16681/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
preu de sortida i l’import ingressat en la venda d’immobles 
de la Generalitat
Tram. 314-16682/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
edificis de propietat de la Generalitat que estan buits
Tram. 314-16683/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
edificis que ocupa la Generalitat en règim de lloguer
Tram. 314-16684/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import comptabilitzat per ingressos atípics fins el 30 de se-
tembre de 2014
Tram. 314-16685/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
coneixement pel Departament d’Interior de la concentració 
que es va fer davant el Palau de Justícia el 9 d’octubre de 
2014
Tram. 314-16686/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el coneixement pel Departament d’Interior de la convoca-
tòria promoguda per grups d’extrema dreta el 9 d’octubre 
de 2014
Tram. 314-16687/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’existència d’algun tipus de mediació amb els convocants 
de les dues concentracions que es van fer davant el Palau 
de Justícia el 9 d’octubre de 2014
Tram. 314-16688/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’algun dispositiu de seguretat dels Mossos d’Es-
quadra davant el Palau de Justícia el 9 d’octubre de 2014
Tram. 314-16689/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació dels Mossos d’Esquadra enfront de la intenció 
agressiva d’un grup d’extrema dreta davant el Palau de Jus-
tícia el 9 d’octubre de 2014
Tram. 314-16690/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació dels Mossos d’Esquadra en els aldarulls produïts 
davant el Palau de Justícia el 9 d’octubre de 2014
Tram. 314-16691/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació que tenien els Mossos d’Esquadra amb relació a 
les dues concentracions que es van fer davant el Palau de 
Justícia el 9 d’octubre de 2014
Tram. 314-16692/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones lesionades i el nombre de denúncies 
presentades amb relació als aldarulls produïts davant el Pa-
lau de Justícia el 9 d’octubre de 2014
Tram. 314-16693/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones identificades a causa dels aldarulls 
produïts davant el Palau de Justícia el 9 d’octubre de 2014
Tram. 314-16694/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones arrestades en els aldarulls produïts da-
vant el Palau de Justícia el 9 d’octubre de 2014
Tram. 314-16695/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
equipaments en venda o concessió en què es fan activitats 
esportives
Tram. 314-16696/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
venda dels terrenys del complex Joaquim Blume
Tram. 314-16697/10
Formulació p. 98
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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 la mediació i la resolució del con-
flicte de Panrico
Tram. 310-00372/10

Substanciació

Sessió núm. 42, tinguda el 15.10.2014, DSPC-P 80.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el tancament dels centres d’in-
ternament per a estrangers
Tram. 310-00373/10

Substanciació

Sessió núm. 42, tinguda el 15.10.2014, DSPC-P 80.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el servei ferroviari a les Terres 
de l’Ebre
Tram. 310-00374/10

Substanciació

Sessió núm. 42, tinguda el 15.10.2014, DSPC-P 80.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el deute amb els ens locals
Tram. 310-00375/10

Substanciació

Sessió núm. 42, tinguda el 15.10.2014, DSPC-P 80.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les actuacions previstes per a 
defensar el tancament del projecte Castor i 
els interessos dels consumidors
Tram. 310-00376/10

Substanciació

Sessió núm. 42, tinguda el 15.10.2014, DSPC-P 80.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la pobresa energètica
Tram. 310-00377/10

Substanciació

Sessió núm. 42, tinguda el 15.10.2014, DSPC-P 80.

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la internacionalització de les 
empreses
Tram. 310-00378/10

Substanciació

Sessió núm. 42, tinguda el 15.10.2014, DSPC-P 80.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les polítiques culturals del Go-
vern de l’Estat
Tram. 310-00379/10

Substanciació

Sessió núm. 42, tinguda el 15.10.2014, DSPC-P 80.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les darreres negociacions per a 
incrementar les rutes i les freqüències de vol 
a l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 310-00380/10

Substanciació

Sessió núm. 42, tinguda el 15.10.2014, DSPC-P 80.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el projecte BCN World
Tram. 310-00381/10

Substanciació

Sessió núm. 42, tinguda el 15.10.2014, DSPC-P 80.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la protecció de dades personals
Tram. 310-00382/10

Substanciació

Sessió núm. 42, tinguda el 15.10.2014, DSPC-P 80.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la gestió de la crisi sanitària
Tram. 310-00383/10

Substanciació

Sessió núm. 42, tinguda el 15.10.2014, DSPC-P 80.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la presentació 
dels pressupostos de la Generalitat per al 2015 
i sobre la nova consulta del 9 de novembre
Tram. 317-00218/10

Substanciació

Sessió núm. 42, tinguda el 15.10.2014, DSPC-P 80.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la nova con-
sulta del 9 de novembre
Tram. 317-00219/10

Substanciació

Sessió núm. 42, tinguda el 15.10.2014, DSPC-P 80.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la proposta 
de la nova consulta del 9 de novembre i sobre 
la convocatòria d’unes eleccions anticipades
Tram. 317-00220/10

Substanciació

Sessió núm. 42, tinguda el 15.10.2014, DSPC-P 80.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre el sentit del 
procés participatiu del 9 de novembre i sobre 
l’avançament de les eleccions al Parlament
Tram. 317-00221/10

Substanciació

Sessió núm. 42, tinguda el 15.10.2014, DSPC-P 80.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la recupera-
ció del consens amb relació a la consulta del 
9 de novembre
Tram. 317-00222/10

Substanciació

Sessió núm. 42, tinguda el 15.10.2014, DSPC-P 80.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la utilització 
de tots els marcs legals possibles per a fer la 
consulta del 9 de novembre i sobre els canvis 
entre la nova proposta de consulta i l’anterior
Tram. 317-00223/10

Substanciació

Sessió núm. 42, tinguda el 15.10.2014, DSPC-P 80.

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre l’inici d’una 
nova etapa de reconciliació i diàleg amb el 
Govern d’Espanya
Tram. 317-00224/10

Substanciació

Sessió núm. 42, tinguda el 15.10.2014, DSPC-P 80.
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1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la figura jurídica proposada per a la co-
operació entre Gestió de Serveis Sanitaris i 
l’Institut Català de la Salut, de Lleida, i l’Insti-
tut d’Assistència Sanitària de Girona i l’Institut 
Català de la Salut de Girona
Tram. 314-12165/10

Resposta del Govern
Reg. 82759 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-12165/10 a 
314-12167/10 us informo del següent:

D’acord amb la Moció 96/X sobre polítiques de salut 
i el futur del sistema sanitari públic, en el seu punt 3, 
s’acorda desplegar el Consell de Participació Territo-
rial de Salut a la Regió Sanitària de Lleida i a la de 
l’Alt Pirineu i Aran i crear dins el mateix una comissió 
específica o un grup de treball per estudiar la solució 
més òptima per al sistema sanitari públic a les comar-
ques lleidatanes.

D’altra banda, en la Moció 95/X del Parlament de Ca-
talunya sobre el model de gestió de la salut pública a 
la Regió Sanitària Lleida s’estableix que el Consell de 
Participació Territorial de Salut de la Regió Sanitària 
de Lleida i Alt Pirineu i Aran ha d’estudiar com es 
pot millorar la governança d’aquesta regió sanitària, 
la qualitat dels serveis sanitaris, la seva gestió coope-
rativa, la simplificació dels seus òrgans de gestió, l’au-
tonomia territorial i els mecanismes de participació de 
l’àmbit local, dels professionals i dels pacients.

És per tant en el marc d’aquest procés participatiu, amb 
tots els actors i agents implicats, on es concretarà quina 
és la solució més adient i, per tant, la figura o ens jurí-
dic a emprar, per a la gestió de la sanitat a Lleida.

Cal dir que el 25 d’abril es va reunir el Consell de Par-
ticipació Territorial de Salut de la Regió Sanitària Llei-
da –creat arran de la modificació introduïda a la Llei 
d’ordenació sanitària de Catalunya per la Llei 2/2014, 
del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, fi-
nanceres i del sector públic– per tractar el tema de la 
creació de l’ens que englobi els dispositius de titulari-
tat pública de la demarcació de Lleida i obrir alhora un 
procés de diàleg i participació amb els professionals, 
les organitzacions sindicals, el món local, els represen-
tants de les persones usuàries del sistema sanitari pú-
blic i la Universitat i la Recerca.

En aquesta sessió es va informar als assistents que es 
tractaria d’una entitat de naturalesa pública que in-
tegraria els hospitals de la xarxa pública de Lleida 
(Hospital Universitari Arnau de Vilanova de l’ICS i 
Hospital de Santa Maria de GSS) i també l’Hospital 
Comarcal del Pallars de Tremp gestionat per GSS i 
l’atenció primària de la regió sanitària Lleida (gestio-
nada per l’ICS i GSS) i de la Regió Sanitària Alt Piri-
neu (gestionada per l’ICS). Es va assenyalar que totes 
aquestes organitzacions públiques han anat establint 
aliances estratègiques al llarg dels darrers 20 anys.

A la reunió es va acordar, així mateix, la creació de co-
missions de treball i seguiment amb la participació 
de representants dels diferents sectors, per tal d’obrir 
un debat sobre el model de gestió pública a la regió 
sanitària, on es puguin expressar les propostes sobre 
aquest tema i que es tindran en compte pel Servei Ca-
talà de la Salut a l’hora de definir el model que s’ha 
iniciat amb aquest procediment acordat pel Govern.

Hores d’ara s’han fet dues reunions amb els represen-
tants de les persones usuàries del sistema sanitari pú-
blic i amb els representants de la Universitat i de la 
Recerca per informar de la situació dels treballs d’a-
quest procediment i fer propostes que puguin millorar 
aquest projecte. Durant aquest mes de juny se celebra-
ran les reunions amb els altres sectors previstos.

En cas que finalment sigui escollida la proposta del 
Departament de Salut i el CatSalut, un cop plantejada 
a la consideració del Consell de Participació Territo-
rial de Salut de la regió sanitària de Lleida i el de la 
l’Alt Pirineu i Aran, l’empresa pública Institut Català 
de la Salut formarà part d’aquest nou ens participant 
en el seu govern.

El nou model de gestió hauria de permetre simplificar 
la gestió, millorar les economies d’escala i augmen-
tar la interrelació entre nivells assistencials. Quant a 
les condicions laborals, es preveu mantenir les condi-
cions laborals als professionals actuals i que les con-
dicions de treball dels professionals de nova incorpo-
ració s’ajustin a les característiques contractuals de la 
nova entitat pública.

Igualment es preveu disposar d’un pressupost únic de-
rivat d’una càpita corregida, gestionat des de Lleida, 
que permetrà una major autonomia en la presa de deci-
sions i que tots els ingressos que es generin es reinver-
teixin en el territori.

Cal esmentar la voluntat del Govern de mantenir in-
format de la marxa d’aquest procés tant el Parlament 
com els agents, i fer-ho de manera continuada d’acord 
amb la política de transparència i rendició de comptes 
de la seva acció de govern.

En tot cas, les propostes sobre les característiques i fun-
cionament del nou ens s’ajustaran a allò que preveu 
l’Acord de Govern del 25 de febrer de 2014 per a la crea-
ció d’un nou ens públic per a gestionar la sanitat a Lleida
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Finalment, assenyalar que hores d’ara no s’està treba-
llant ni es disposa d’una proposta per l’àmbit territo-
rial de Girona.

Barcelona, 1 de setembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les propostes relatives a gestió, per-
sonal i pressupost dels nous ens públics sa-
nitaris de Lleida i de Girona
Tram. 314-12166/10

Resposta del Govern
Reg. 82759 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12165/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dependència de l’Institut Català de 
la Salut de Lleida i de Girona en cas de cre-
ar-se un consorci públic de base territorial 
en aquestes ciutats
Tram. 314-12167/10

Resposta del Govern
Reg. 82759 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12165/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les llistes d’espera per a les interven-
cions quirúrgiques de pròtesi de maluc a 
l’Hospital del Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 314-12185/10

Resposta del Govern
Reg. 82760 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-12185/10 us 
informo del següent:

A l’Hospital Comarcal del Vendrell, a 31 de juliol de 
2013 hi havia 34 pacients en llista d’espera per a ope-
racions de pròtesi de maluc i a 28 de febrer de 2014 
n’eren 52. L’1 d’abril de 2014, 30 pacients constaven 
inclosos a la llista des de l’any 2013 i ja han estat tots 
operats.

En relació al temps d’espera per aquestes intervenci-
ons, s’ha de fer avinent que cada hospital té el seu pro-
pi contracte de serveis i actua a la seva àrea d’influ-
ència. Concretament, l’Hospital de Sant Pau i Santa 
Tecla atén pacients del Tarragonès, mentre que l’Hos-
pital Comarcal del Vendrell atén pacients del Baix Pe-
nedès.

L’Hospital de Sant Joan de Reus i l’Hospital Comar-
cal del Vendrell superaven els 6 mesos de mitjana de 
temps garantit per l’operació de pròtesi de maluc i no 
han aconseguit acomplir amb el temps d’espera garan-
tit per aquestes intervencions, tot i que en ambdós ca-
sos hi ha hagut un increment de l’activitat per aquest 
procediment. Cal fer notar que a la comarca del Baix 
Penedès la població és molt envellida i, per tant, el 
percentatge d’intervencions quirúrgiques de pròtesi de 
maluc urgent per fractura és més elevat que a la resta 
d’hospitals de la regió.

Per reduir el temps d’espera, s’ha de destacar que l’any 
2013 l’activitat quirúrgica va augmentar un 3,3%, amb 
una disminució similar en atenció mèdica.

Finalment, pel que fa al cas esmentat, es va iniciar un 
expedient informatiu per esbrinar els fets denunciats 
que han de ser analitzats i verificats. A la Regió Sa-
nitària Camp de Tarragona no es té coneixement de 
cap situació similar. En aquest sentit, existeixen meca-
nismes d’inspecció en el si del Departament de Salut 
que, com a autoritat sanitària que és, s’utilitzen sempre 
que s’observa una possible conducta irregular per part 
dels centres. A banda d’aquests mecanismes d’inspec-
ció, des del Departament de Salut hi ha la voluntat de 
determinar el marc de desenvolupament de l’activitat 
sanitària privada en centres sanitaris del SISCAT, així 
com els requisits, el règim d’autorització i de garanties.

Barcelona, 12 de setembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’increment de la mortalitat en el 
perío de 2010-2012
Tram. 314-12228/10

Resposta del Govern
Reg. 82571 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-12228/10 us 
informo del següent:

A Catalunya, l’any 2012, hi va haver 62.373 defun-
cions de persones residents (2.797 persones més que 
l’any anterior), que suposen una taxa crua de 8,32 de-
funcions per 1.000 habitants. Aquest augment de les 
defuncions coincideix amb les setmanes d’epidèmia 
de grip dels mesos de febrer i març. Encara que la grip 
no sigui la causa directa d’un nombre elevat de defun-
cions, ho és de manera indirecta perquè contribueix a 
agreujar altres malalties, sobretot respiratòries i car-
diovasculars, principalment en gent gran.

Com a accions que s’han dut a terme es pot destacar 
el Pla integral d’Urgències de Catalunya (PIUC) que 
porta a terme les campanyes de vacunació i l’adequa-
ció i ampliació de l’oferta assistencial en les èpoques 
de més demanda sanitària.

Barcelona, 1 de setembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps d’espera d’una pacient per a 
una intervenció quirúrgica de dues hèrnies 
discals
Tram. 314-12257/10

Resposta del Govern
Reg. 82572 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-12257/10 us 
informo del següent:

L’objectiu per l’any 2014 del Departament de Salut, a 
banda de centrar-se en el compliment del temps de re-
solució dels procediments amb garantia, és resoldre la 
situació dels pacients en llista d’espera més llarga per 

a tots els procediments. Per això es treballa intensa-
ment amb els centres per assegurar que es prioritzin 
les intervencions dels pacients que porten més temps 
esperant.

En el cas concret plantejat, la pacient va entrar en llis-
ta d’espera quirúrgica el 7 d’octubre de 2008 per a una 
intervenció d’hèrnia discal. Es va fer el seguiment de 
la seva situació en una visita al Parc Taulí el 31 d’oc-
tubre i, d’acord amb la pacient, se la va derivar a la 
Clínica del Vallès al desembre ja que per aquest proce-
diment al Parc Taulí tenia un temps de demora elevat. 
Va ser visitada a la Clínica del Vallès el mes de gener i 
febrer d’enguany i, després de realitzar proves comple-
mentàries, es va considerar que, per la complexitat i la 
comorbiditat, havia de ser atesa al Parc Taulí, on va ser 
visitada novament el més de març, i es va programar 
la intervenció. Cal dir que, el retorn de pacients un cop 
derivats es produeix de manera excepcional.

Actualment al Parc Taulí hi ha tres metges del Ser-
vei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia componen 
la unitat de raquis que són els que duen a terme les 
intervencions d’hèrnia discal. Al mes d’abril hi havia 
35 persones en llista d’espera per aquesta intervenció 
amb una mitjana de 34,37 mesos d’espera.

El Departament de Salut, en els darrers anys, ha incre-
mentat el nombre d’intervencions quirúrgiques realit-
zades als pacients del territori del Vallès Occidental 
Est i ha reduït de manera significativa el nombre glo-
bal de pacients en espera per a intervenció quirúrgica 
al Parc Taulí. En aquesta, com en altres intervencions 
que tenen pacients amb esperes llargues, s’està priorit-
zant la seva resolució al Parc Taulí o la derivació als 
centres propers que li donen suport (Clínica del Vallès 
i Hospital General de Catalunya) i al Parc Taulí no hi 
ha cap pacient que porti 6 anys o més en llista d’espera 
quirúrgica.

Barcelona, 1 de setembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 82570 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-12303/10 us 
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informo que no s’ha programat l’obertura d’una uni-
tat assistencial de cures intermèdies a l’Hospital Josep 
Trueta de Girona.

Barcelona, 12 de setembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 82573 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-12308/10 i 
314-12310/10 us informo del següent:

L’Institut Català de la Salut té el mandat del CatSalut per 
a l’any 2014 que l’Hospital Universitari Joan XXIII de 
Tarragona i l’Hospital Universitari de Bellvitge man-
tinguin el mateix pressupost que per a l’any 2013.

Barcelona, 1 de setembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de la reducció del pressu-
post de l’Hospital Universitari de Bellvitge, 
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-12310/10

Resposta del Govern
Reg. 82573 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12308/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les inversions que s’executaran a 
l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona, el 
2014 i el 2015
Tram. 314-12311/10

Resposta del Govern
Reg. 82574 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-12311/10 a 
314-12317/10 us informo del següent:

La necessitat d’ampliar i adequar els espais que actual-
ment ocupa el Servei d’Urgències i el laboratori de 
l’Hospital Dr. Josep Trueta han permès desencallar un 
projecte previst des de feia temps, el trasllat del labora-
tori a uns espais desocupats del Parc Hospitalari Martí 
i Julià de Salt. Amb la concreció d’aquest projecte tam-
bé milloraran les condicions de treball dels professio-
nals d’ambdós serveis i dels usuaris d’urgències.

Actualment el laboratori territorial presta serveis a 
l’Hospital Dr. Josep Trueta, a l’Hospital de Santa Ca-
terina, a l’Hospital de Campdevànol, als 26 equips 
d’Atenció Primària (EAP) de l’ICS, als 3 EAP de l’IAS 
i a 1 EAP de la Fundació Hospital de Campdevànol, 
a la xarxa de salut mental i al centre sociosanitari del 
parc Hospitalari Martí Julià. És, a més, el laboratori de 
referència de la Regió Sanitària de Girona. En aquests 
moments s’ha iniciat l’elaboració del pla funcional de 
la nova instal·lació i resta pendent la concreció del ca-
lendari.

D’acord amb el que es va fer avinent en aquest Parla-
ment en la sessió de control del proppassat 26 de març, 
la ciutat de Girona disposa i disposarà d’un centre hos-
pitalari a la zona nord de la ciutat. Hores d’ara s’estan 
duent a terme els treballs de redefinició del Pla funcio-
nal per adequar-lo a les necessitats actuals i futures dels 
ciutadans i als requeriments del Pla de Salut vigent.

Referent a l’aliança estratègica ICS-IAS, l’objectiu 
principal és la integració dels serveis assistencials 
amb un únic lideratge i amb els mateixos protocols, 
per evitar redundàncies, minimitzar la variabilitat i 
buscar l’eficiència econòmica i la sostenibilitat. De ca-
ra als anys 2014 i 2015, d’una banda, s’implementaran 
les accions que els professionals han assenyalat com a 
prioritàries i, de l’altre, es seguirà treballant en la mi-
llora contínua de cada lloc de treball, posant al ciutadà 
en el centre de l’activitat.

Quant al pavelló de govern, cal dir que, es seguirà uti-
litzant com a espai per a reunions i despatxos i es man-
tenen converses amb la Universitat de Girona per si 
pot ser d’ús també per als alumnes.
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Finalment, en l’annex es detallen les actuacions que 
s’executaran a l’Hospital Dr. Trueta de Girona durant 
el període 2014-2015.

Barcelona, 1 de setembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’activitat que es farà al pavelló de go-
vern de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de 
Girona
Tram. 314-12312/10

Resposta del Govern
Reg. 82574 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12311/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 82574 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12311/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 82574 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12311/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte executiu de l’Hospital Doc-
tor Josep Trueta - Campus de Salut Trueta, 
de Girona
Tram. 314-12315/10

Resposta del Govern
Reg. 82574 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12311/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els solars proposats per l’Ajuntament 
de Girona per a construir-hi l’Hospital de Gi-
rona
Tram. 314-12316/10

Resposta del Govern
Reg. 82574 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12311/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la proposta de descentralització i co-
operació territorial entre l’Institut Català de 
la Salut de Girona i l’Institut Assistència Sa-
nitària
Tram. 314-12317/10

Resposta del Govern
Reg. 82574 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12311/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució mensual del nombre d’usu-
aris atesos al servei d’urgències nocturnes 
del CAP Jaume I, de Montcada i Reixac (Va-
llès Occidental)
Tram. 314-12708/10

Resposta del Govern
Reg. 82575 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-12708/10 
a 314-12710/10 us informo del següent:

Al CAP Jaume I de Montcada i Reixac, durant el perío-
de 2008-2011, els registres mostren que l’activitat del 
centre més enllà de l’horari habitual (de les 20 h a les 
8 h del matí següent) ha estat d’unes 30-40 visites dià-
ries, amb una discreta tendència a la reducció de l’ac-
tivitat en el temps. La major part d’aquesta activitat es 
produïa en l’horari de 8 h a 24 h. La mitjana de visites 
per dia en el tram horari de 24 h a 8 h es situava entre 
7 i 9, és a dir, 1 visita aproximada per hora. S’adjunta 
l’informe detallat per any/mes i franja horària.

El disseny de l’establiment de les urgències a Catalu-
nya en el seu conjunt, en el marc del nou model d’aten-
ció, ha afavorit que els ciutadans siguin atesos en el 
dispositiu que pugui resoldre el seu problema de salut 
de la forma més adient, alhora que és coherent amb les 
garanties de sostenibilitat del Sistema Sanitari Públic 
de Catalunya.

Barcelona, 1 de setembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’estalvi anual per la reducció horària dels 
serveis d’atenció continuada i d’urgències del 
CAP Jaume I, de Montcada i Reixac (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-12709/10

Resposta del Govern
Reg. 82575 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12708/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost d’un equip mèdic amb un met-
ge i un infermer per al servei d’urgències 
nocturnes del CAP Jaume I, de Montcada i 
Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 314-12710/10

Resposta del Govern
Reg. 82575 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12708/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la proposta organitzativa de salut pú-
blica per al 2014 i el 2015
Tram. 314-12752/10

Resposta del Govern
Reg. 82576 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-12752/10 i 
314-12753/10 us informo del següent:

La proposta organitzativa de la Salut Pública per als 
any 2014 i 2015 es fonamenta en el Pla estratègic 
2013-2016 de Salut Pública, que inclou la formulació 
i la posada en marxa de l’estratègia dels plans i pro-
grames necessaris per assolir l’objectiu d’augmentar la 
qualitat i els anys de vida amb bona salut de la pobla-
ció des de la salut pública.

Els eixos estratègics d’aquest pla són els següents:

– Salut en totes les polítiques

– Anticipació i resposta a les necessitats de salut dels 
ciutadans

– Professionalització i excel·lència

– Sostenibilitat del model

Dins de cadascun d’aquests eixos es despleguen les se-
güents línies d’actuació estratègiques:

Eix 1: Salut en totes les polítiques

1. Liderar les polítiques de Salut Pública mitjançant 
l’operativització i execució del Pla Interdepartamen-
tal de Salut Pública, coordinat amb el Pla de Salut de 
Catalunya.

2. Augmentar la qualitat i els anys de vida amb bona 
salut, reduir les desigualtats i promoure l’equitat inclo-
ent la perspectiva de gènere.
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3. Consolidar un model propi de Salut Laboral en les 
polítiques de Salut Pública.

4. Col·laborar i participar activament amb els ens lo-
cals i la societat civil en matèria de Salut Pública.

Eix 2: Anticipació i resposta a les necessitats de salut 
dels ciutadans

5. Implementar un model predictiu que permeti pre-
veure les necessitats futures i col·laborar en la planifi-
cació de respostes en salut pública.

6. Donar resposta àgil, experta i contínua (24/7) da-
vant les alertes i emergències en SP a la vegada que 
minimitzem els riscos de l’entorn.

7. Actualitzar el catàleg de serveis i dissenyar la car-
tera de serveis ajustada a les necessitats de salut del 
territori.

Eix 3: Professionalització i excel·lència

8. Fomentar el benchmarking i la recerca aplicada.

9. Potenciar la visibilitat en matèria de Salut Pública 
mitjançant una política de comunicació àgil i efectiva.

10. Millorar la qualitat i disponibilitat de les dades per 
ajudar a la presa de decisions i l’avaluació de resultats.

Eix 4: Sostenibilitat del model

11. Integrar la Salut Pública i Comunitària en el model 
d’atenció primària mitjançant un marc de col·laboració 
amb el CatSalut en els àmbits de prevenció i promoció.

12. Foment de l’ús de les tecnologies per apropar-nos 
encara més a la població.

13. Optimització i simplificació de processos.

D’aquests eixos es desprenen els plans i programes de 
promoció de la salut i prevenció de la malaltia, preven-
ció de drogodependències, protecció de la salut, vigi-
lància de la salut i resposta a emergències de salut pú-
blica, salut laboral i avaluacions mèdiques necessaris 
per donar compliment als serveis de la cartera de salut 
pública. A nivell organitzatiu tots aquests àmbits estan 
integrats en la Secretaria de Salut Pública, d’acord al 
Decret 56/2013, de 22 de gener, de reestructuració del 
Departament de Salut.

El finançament de la salut pública per aquest exercici 
pressupostari està inclòs en el pressupost del Depar-
tament de Salut. El 2014 s’han mantingut els recursos 
destinats a salut pública malgrat la disminució d’un 
62% dels fons finalistes de l’Estat (un 100% en con-
cepte de lluita contra la sida i 50% en drogues). Aquest 
finançament es composa principalment de taxes cor-
responents a activitats de Salut Pública, de transferèn-
cies corrents provinents del CatSalut i d’aportacions 
generals de la Generalitat de Catalunya.

L’evolució de la quantitat global dedicada a polítiques 
de salut pública els anys 2010 a 2014, així com el des-

glòs del pressupost 2014 i l’evolució dels ingressos es 
detallen en l’annex.

Les diferències més importants entre els pressupostos 
anuals de Salut Pública corresponen bàsicament als 
estalvis derivats d’una gestió més eficient en l’adqui-
sició de vacunes dels anys 2011 (gairebé 14 milions 
d’euros) i 2012 (7 milions d’euros), així com els deri-
vats de les mesures de contenció de despeses aprova-
des per la Funció Pública.

Barcelona, 1 de setembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la partida pressupostària per a salut 
pública
Tram. 314-12753/10

Resposta del Govern
Reg. 82576 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12752/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’externalització per mitjà de l’Institut 
d’Assistència Sanitària del Servei de Diag-
nòstic i Tractament de les Al·lèrgies de la re-
gió sanitària de Girona
Tram. 314-13369/10

Resposta del Govern
Reg. 82569 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13369/10 us 
informo del següent:

En aquest moment s’està negociant amb l’Institut d’As-
sistència Sanitària que és faci càrrec de l’assistència 
de l’al·lergologia extrahospitalària, per donar cobertu-
ra al Gironès, Pla de l’Estany i Selva Interior. A tal 
efecte, està en estudi i tràmit un concurs per a la seva 
contractació.
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Per altra banda, l’ICS, el 18 d’agost, va incorporar un 
nou al·lergòleg a l’Hospital Universitari de Girona Dr. 
Josep Trueta.

Barcelona, 15 de setembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el sistema d’expedició de tiquets per 
a la pesca continental
Tram. 314-13415/10

Resposta del Govern
Reg. 82762 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13415/10 us 
informo del següent:

El Govern no ha implantat cap nou sistema d’expe-
dició de permisos de pesca sinó que ho ha adaptat a 
les circumstàncies actuals per facilitar la tramitació a 
les zones de pesca amb més dificultats d’accessibili-
tat geo gràfica, informàtica i telemàtica. El tràmit per 
internet funciona des de l’any 2009 i els permisos en 
paper fa anys que s’expedeixen, però enguany se n’ha 
regularitzat la seva expedició mitjançant un acord de 
col·laboració amb les societats de pescadors que ho 
han sol·licitat i estan ubicades aquestes zones de mun-
tanya amb dificultats. L’única novetat és que el cobra-
ment es pot fer mitjançant datàfon. La valoració és po-
sitiva degut que les esmentades societats de pescadors 
han pogut disposar a l’inici de la temporada de pesca 
d’alta muntanya dels permisos i dels datàfons pel co-
brament dels esmentats permisos.

Barcelona, 18 de setembre de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la possibilitat d’expedir tiquets per a 
la pesca continental mitjançant talonaris
Tram. 314-13416/10

Resposta del Govern
Reg. 82763 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13416/10 us 
informo del següent:

El Govern enguany ha continuat amb les millores en 
l’expedició de permisos de pesca per tal de agilitzar-ne 
al màxim la seva obtenció. És a dir, s’està adaptant la 
seva expedició a les circumstàncies actuals, per tal de 
facilitar la seva tramitació a les zones de pesca en zo-
nes amb dificultats d’accessibilitat geogràfica, infor-
màtica i telemàtica. El Govern ha posat a disposició 
del les Societats de Pescadors la possibilitat d’establir 
un Acord de col·laboració per a la tramitació de per-
misos en paper tal i com s’havia realitzat altres anys 
i el seu cobrament mitjançant datàfons. El Govern va 
comunicar la possibilitat d’establir aquests acords de 
col·laboració a totes les societats de pescadors ubica-
des en zones de pesca de salmònids (baixa i alta mun-
tanya) i en trams de pesca intensiva. Del conjunt de 
societats que complien les condicions, només 14 socie-
tats de pesca van manifestar interès sobre aquest sis-
tema i finalment només 9 societats ho vans sol·licitar, 
van presentar la documentació legal necessària i van 
subscriure l’acord de col·laboració. La gran majoria de 
Societats ha manifestat que no estan interessades en 
tramitar els permisos de pesca.

Barcelona, 18 de setembre de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural
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Preguntes al Govern a respondre per escrit 
sobre la presència de nitrats en l’aigua de 
consum domèstic en el període 2011-2014 
en diverses comarques 
Tram. 314-13482/10 a 314-13520/10 

Resposta conjunta del Govern
Reg. 82187 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 
314-13482/10 a 314-13520/10, amb les següents consi-
deracions: 

Us trameto annexa la relació de municipis de cada co-
marca que han superat de forma constant o variable el 
valor paramètric de nitrats establert pel Reial Decret 
140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els cri-
teris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum hu-
mà, que és de 50 mg/l. Cal tenir en compte que un ma-
teix municipi pot estar abastit per més d’una zona de 
subministrament, cada una de les quals subministra a 
una part de la població del municipi. Per aquest motiu, 
s’especifica, per a cada municipi, la zona de subminis-
trament que ha mostrat aquesta superació, la qual afec-
ta a la població del municipi abastida per aquesta zo-
na, i no a tot el municipi sencer. Així mateix, cal tenir 
present que la superació de nitrats en algunes d’aques-
tes zones ha estat solucionada, mitjançant canvis en les 
captacions o tractaments addicionals de l’aigua.

La gestió de la contaminació per nitrats està regula-
da majoritàriament per la Directiva 91/676/CEE, del 
Consell de 12 de desembre, relativa a la protecció de 
les aigües superficials i subterrànies contra la conta-
minació produïda pels nitrats d’origen agrari (Directi-
va de Nitrats), i que va ser transposada a l’ordenament 
jurídic estatal a través del Reial decret 261/1996, de 16 
de febrer.

L’ACA dóna compliment al que preveu la Directiva 
de Nitrats i el Reial Decret 261/1996, amb el control i 
identificació de les aigües afectades per la contamina-
ció i l’elaboració de la proposta de designació de zones 
vulnerables. La Directiva exigeix que aquestes tasques 
es realitzin cada quatre anys, freqüència amb la qual 
es presenta un informe de situació a la Comissió Eu-
ropea. Aquest informe l’elabora el Ministerio de Agri-
cultura Alimentació y Medio Ambiente a partir de les 
dades de les comunitats autònomes i Organismes de 
Conca competents.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) és coneixedora 
que la contaminació per nitrats d’origen agrari és un 
problema de contaminació difosa greu a les aigües sub-
terrànies és conscient que la recuperació dels aqüífers 
contaminats requereix d’un gran esforç de tots els sec-

tors i administracions implicades (Agència Catalana de 
l’Aigua, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural (DARPAM), Departament 
de Salut i Agència de Residus de Catalunya (ARC)).

Fins al moment hi ha hagut tres declaracions de zo-
nes vulnerables; la primera al 1998, mitjançant el De-
cret 283/1998, de 21 d’octubre, de designació de les 
zones vulnerables, la segona al 2004, mitjançant el 
Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es de-
signen noves zones vulnerables, i la tercera per l’Acord 
GOV/128/2009, de 28 de juliol, de revisió i designació 
de noves zones vulnerables. Actualment l’ACA, jun-
tament amb el DARPAM, està treballant en aquesta 
revisió.

Per la proposta de revisió de l’actual designació de 
zones vulnerables s’han analitzat els resultats de les 
xarxes de control a les zones vulnerables i dades ad-
dicionals de l’ACA, les dades de xarxes d’abastament 
obtingudes per l’Agència de Salut Pública de Catalu-
nya (Departament de Salut) i informació aportada pel 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural en relació a la intensitat agrí-
cola i ramadera de determinats àmbits.

A partir de la valoració d’aquests elements, l’ACA preveu: 

– Mantenir el cos principal de zones vulnerables ac-
tualment designades (amb les ampliacions de 2004 i 
2009), ja que no existeix una clara tendència a la mi-
llora en l’evolució de les concentracions de nitrats en 
aquestes zones que aconselli reduir el nivell de vigi-
lància i protecció.

– Desclassificar tres municipis situats a la zona vul-
nerable 1 (Sant Pere Pescador, Castelló d’Empúries i 
l’Escala), que van ser designats a la revisió realitzada 
al 2004 (Decret 476/2004). En aquesta zona no s’han 
detectat concentracions elevades de nitrats en els dar-
rers anys.

– Ampliar (classificar) 5 nous municipis situats al sud-
est de la zona vulnerable 6 (nord-est de la comarca de 
Conca de Barberà i nord-oest de l’Anoia). En aquesta 
franja de municipis existeixen pous d’abastament que 
actualment mostren valors per sobre del valor llindar 
de 50 mg/L de nitrats, que se’ls hi atribueix un origen 
agrari. Els municipis proposats són: Argençola (Ano-
ia), Santa Coloma de Queralt, les Piles, Conesa i Forès 
(Conca de Barberà).

Una altra acció significativa, derivada de la publicació 
i transposició de la Directiva de Nitrats de desembre 
de 1991, és la identificació, el control i el seguiment 
de la contaminació per nitrats, amb l’objectiu de mi-
llorar el coneixement de la problemàtica associada als 
nitrats, en directa col·laboració amb la presa de mesu-
res agronòmiques i el control sobre la seva aplicació, 
competència del DARPAM.

En aquest sentit, l’ACA duu a terme les tasques se-
güents: 
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– Disseny, explotació, revisió i manteniment de la xar-
xa de control, amb freqüència semestral o anual, se-
gons el cas.

– Revisió i anàlisi de les dades procedents de les xar-
xes de control.

– Identificació de les aigües afectades, cada quatre 
anys.

– Elaboració de l’informe quadriennal de seguiment 
de la Directiva, que es tramet a la Comissió europea 
(el darrer informe correspon al període 2008-2011 i va 
ésser enviat al 2012).

Un cop aprovat pel Govern de la Generalitat el nou 
Programa de Seguiment i Control per al període 2013-
2018, l’ACA també realitza el seguiment de l’estat 
qualitatiu de les masses d’aigua subterrània en les zo-
nes vulnerables, i el control operatiu de nitrats en ai-
gües subterrànies i superficials.

Barcelona, 2 d’octubre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

N. de la R.:

– La documentació esmentada pot ésser consultada a 
l’Arxiu del Parlament.

– La resposta a la pregunta NT 314-13482/10 respon 
conjuntament, també, les preguntes següents: 314-
13483/10, 314-13484/10, 314-13485/10, 314-13486/10, 
314-13487/10, 314-13488/10, 314-13489/10, 314-13490/10, 
314-13491/10, 314-13492/10, 314-13493/10, 314-13494/10, 
314-13495/10, 314-13496/10, 314-13497/10, 314-13498/10, 
314-13499/10, 314-13500/10, 314-13501/10, 314-13502/10, 
314-13503/10, 314-13504/10, 314-13505/10, 314-13506/10, 
314-13507/10, 314-13508/10, 314-13509/10, 314-13510/10, 
314-13511/10, 314-13512/10, 314-13513/10, 314-13514/10, 
314-13515/10, 314-13516/10, 314-13517/10, 314-13518/10, 
314-13519/10 i 314-13520/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute amb empreses per subvenci-
ons a accions formatives professionals per a 
l’ocupació pendents de pagament
Tram. 314-13541/10

Resposta del Govern
Reg. 82251 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13541/10 us 
informo del següent:

Actualment, el nombre d’empreses amb algun import 
pendent és de 331 i 27.571.816,91 € corresponents a 
ajuts a empreses en procés de revisió de la justificació 
econòmica i pendents de pagament d’atorgaments ante-
riors a l’exercici 2013. Malgrat això, els imports finals 
de deute i pagament efectiu seran de ben segur inferi-
ors perquè, malauradament, en la majoria dels casos 
la liquidació final de l’expedient és inferior a l’import 
atorgat (es produeixen processos de revocació).

A més, resta un import de 6.173.130,41 € dels atorga-
ments de l’exercici 2013, ja què en aquest cas enca-
ra no ha finalitzat el període per a la presentació de 
la justificació econòmica. Tot i això, es disposa d’una 
planificació que s’està executant per a la revisió de la 
justificació econòmica i tancament dels expedients per 
tal de poder procedir als pagaments pendents.

Quasi totes les empreses amb atorgaments a l’exercici 
2010 ja han percebut la liquidació de l’expedient i que-
den en tràmit per diferents casuístiques 159 empreses.

Els funcionaris del Servei d’Ocupació de Catalunya 
revisen els comptes auditats per què en auditories i 
controls que s’han fet s’ha constatat que en alguns ca-
sos aquests certificats d’auditors externs contenen er-
rors i, per tant, per garantir un bon ús dels recursos pú-
blics és necessari fer controls suplementaris.

Així mateix, s’ha iniciat el camí per establir mecanis-
mes més àgils de gestió en la provisió de serveis de 
formació ocupacional. La provisió a través dels con-
tractes derivats de l’Acord marc del Servei de forma-
ció per a l’ocupació de la indústria de l’hoteleria i el 
turisme n’és un exemple.

En relació amb la viabilitat d’algunes d’aquestes em-
preses, cal tenir en compte que el risc principal és la 
dependència exclusiva d’algunes d’aquestes dels fons 
de polítiques actives d’ocupació i que la transferència 
d’aquests fons per part de l’Estat s’ha reduït dràstica-
ment des del 2011 (hi ha hagut una reducció de més 
del 60%) i, per, tant s’ha reduït dràsticament el volum 
de negoci que podia tenir aquest sector.

Barcelona, 1 d’octubre de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les famílies que s’han beneficiat de la 
moratòria per a impedir la interrupció dels 
subministraments energètics a les persones 
en situació de vulnerabilitat
Tram. 314-13559/10

Resposta del Govern
Reg. 82252 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13559/10 us 
informo del següent:

En data 23 de desembre del 2013 el Govern va apro-
var el decret-llei 6/2013, de 23 de desembre pel qual es 
modifica la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de 
consum de Catalunya, mitjançant el qual es feia una 
primera definició de les persones vulnerables i s’esta-
blien restriccions per a la interrupció del subministra-
ment d’energia durant els mesos hivernals. El projecte 
estableix que durant els mesos de novembre a març, i 
davant l’increment del cost de l’energia i les dificultats 
d’una part de la població per assumir el cost dels ser-
veis bàsics, les unitats familiars que ho acreditin resta-
ran protegides del tall de subministrament dels serveis 
d’electricitat i de gas. En aquest sentit, el nombre to-
tal de famílies en situació de vulnerabilitat econòmica 
que s’han acollit a la moratòria per impedir el tall de 
subministrament energètic ha estat de 895.

Aquest baix nombre es deu a diversos motius: hi ha fa-
mílies que ja obtenen suport econòmic per a sufragar 
aquestes despeses, de primera necessitat, via els ser-
veis socials, la difusió no ha estat suficient i el meca-
nisme pot tenir algunes complicacions que cal revisar.

En tot cas, el Govern és conscient que es tractava d’una 
mesura d’urgència que caldria revisar de cara a esta-
blir un model més definitiu a partir del diàleg amb tots 
els agents implicats, la qual cosa ja s’està realitzant 
mitjançant la Taula de Pobresa Energètica.

D’altra banda, la possibilitat de modificar la normati-
va catalana queda en entredit davant la iniciativa del 
Govern Central de recórrer el decret-llei davant el Tri-
bunal Constitucional. Tot i això, el Govern estudiarà 
vies alternatives per a garantir una atenció adequada 
a les persones amb vulnerabilitat energètica en aquest 
nou context.

Barcelona, 3 d’octubre de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 82253 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13594/10 us 
informo del següent:

Durant els últims 7 anys ha hagut alguns incidents, 
com ara l’emissió per la central nuclear d’Ascó I de 
partícules radioactives productes d’activació, feta pú-
blica l’abril del 2008, que, tot i haver suposat un pe-
rill negligible per a la població, han fet dubtar sobre 
la capacitat de l’explotador de les centrals nuclears ca-
talanes per mantenir un explotació segura de l’energia 
nuclear. Tanmateix, cal dir que el nombre d’incidents 
comunicats en els darrers anys obeeix, en gran part, a 
una regulació molt exhaustiva sobre aquells incidents 
que les centrals nuclears estan obligats a comunicar al 
Consell de Seguretat Nuclear (Instrucción IS-10, de 25 
de julio de 2006, del Consejo de Seguridad Nuclear, 
por la que se establecen los criterios de notificación de 
sucesos al Consejo por parte de las centrales nuclea-
res). Tot i això, aquest motiu d’incident no constitu-
eix, pel sol fet qualitatiu, motiu de preocupació sobre 
la protecció de la població.

A més, tal i com ha anat informant el CSN, son inci-
dències, la majoria d’elles, sense transcendència direc-
ta en un risc real per la seguretat radiològica de la cen-
tral. Les incidències les ha de declarar/informar una 
central nuclear sota un protocol exhaustiu que no te-
nen altres sectors industrials de suposat risc i en el que 
també passen incidents que el protocol no obliga a in-
formar. Per tant, és el CSN qui es pot pronunciar sobre 
la seguretat a les centrals nuclears.

Per altra banda, des de la signatura del conveni de col-
laboració l’any 2008 entre el Departament d’Interior 
de la Generalitat de Catalunya i el Consell de Segure-
tat Nuclear s’han mantingut diverses reunions bilate-
rals que han definit la col·laboració de les dues institu-
cions en la planificació davant emergències nuclears i 
radiològiques.

També, la Direcció General d’Energia, Mines i Segu-
retat Industrial manté reunions periòdiques amb els 
membres del CSN pel seguiment de les funcions en-
comanades a la Generalitat per acord amb el CSN, i en 
elles es tracten els diversos temes que afecten la gestió 
dels expedients d’instal·lacions radioactives i la vigi-
lància radiològica ambiental als exteriors de les cen-
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trals nuclears. Les empreses han d’assumir els costos 
de la seguretat interna i l’Administració pot millorar el 
control extern de la seguretat i la qualitat ambiental.

Pel que fa a la negociació col·lectiva es fonamenta en 
l’autonomia de les parts per negociar i, en aquest sen-
tit, el Govern ha de respectar la voluntat d’aquestes en 
el procés negociador. No obstant això, des del Depar-
tament d’Empresa i Ocupació s’ofereix recolzament i 
suport en tots els processos de negociació, tant a nivell 
d’assessorament com per iniciar un procés mediador 
que desbloquegi la situació de conflicte, sempre que 
qualsevol de les parts així ho sol·liciti.

De totes maneres, que hi hagi decisions en aquest sen-
tit que afecten les centrals catalanes, la Generalitat 
propiciarà el diàleg entre les parts perquè el procés si-
gui ordenat i no tingui repercussions negatives sobre 
el territori.

Pel que fa al tancament de les centrals nuclears, és el 
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme qui decideix 
sobre l’autorització i el tancament, previ informe pre-
ceptiu del Consell de Seguretat Nuclear. La Generali-
tat no és competent en la matèria.

Finalment, els municipis tenen plena autonomia per 
invertir els fons econòmics que reben els Ajuntaments 
de les centrals nuclears.

Barcelona, 3 d’octubre de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 82254 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13595/10 us 
informo del següent:

La Central Tèrmica de Cercs generava energia elèctri-
ca a partir de la combustió del carbó originari de les 
mines de Saldes i de l’exportació amb una potència 
instal·lada de 180 MW.

El seu funcionament venia condicionat per les pres-
cripcions del Pla Estatal del Carbó. L’evolució de l’es-
mentat Pla va provocar el tancament de la central l’1 
de gener del 2012. Actualment no es fa cap generació 
d’energia elèctrica en aquella posició.

La implantació d’activitat econòmica en aquella instal-
lació és una decisió que pertoca al propietari dels ter-
renys i/o als grups inversors interessats.

Des del Govern de la Generalitat considerarem qual-
sevol iniciativa que es plantegi en aquella instal·lació.

Barcelona, 3 d’octubre de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 82255 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13596/10 us 
informo del següent:

El cost del contracte administratiu d’un servei d’assis-
tència tècnica per a l’elaboració del disseny del Pro-
grama Operatiu regional del Fons Social Europeu del 
període 2014-2020 va ser de 43.564,63 € IVA inclòs 
(36.003,83 € + 7.560,80 € (21% IVA)).

Barcelona, 1 d’octubre de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 82256 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13597/10 us 
informo del següent:
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La distribució de places s’efectua segons les compe-
tències que en matèria de serveis socials bàsics tenen 
les administracions locals: àrees bàsiques municipals 
en municipis de més de 20.000 habitants i àrees bà-
siques comarcals en municipis de població inferior a 
20.000 habitants.

S’aplica la ràtio demogràfica per cada àrea bàsica en 
relació al conjunt de Catalunya.

Aquest percentatge resultant es pondera aplicant el 
factor de correcció que correspon al nombre de benefi-
ciaris de la RMI per cada àrea bàsica.

Barcelona, 1 d’octubre de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a l’adquisició del Fons 
Francesc Cabana d’història de l’empresa ca-
talana
Tram. 314-13602/10

Resposta del Govern
Reg. 82633 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13602/10 
a 314-13605/10, us informo del següent: 

El fons documental Francesc Cabana està integrat 
per 14.623 documents històrics originals, aplegats per 
l’historiador al llarg dels anys i que han servit de su-
port a la seva investigació en els àmbits d’història eco-
nòmica i de l’empresa, els quals han estat registrats per 
l’Arxiu Nacional de Catalunya com un «fons» per la 
seva unitat temàtica, la coherència de continguts i la se-
va completesa, així com pel rigor científic en la seva 
formació.

Els documents que l’integren donen una valuosa infor-
mació sobre l’existència i l’activitat d’un gran nombre 
d’empreses catalanes dels s. xix i xx, moltes d’elles 
no documentades i, al mateix temps, permeten apro-
fundir en el coneixement dels diferents sectors que es-
tructuren l’economia catalana contemporània, el que 
permetrà als investigadors un material molt important 
per a l’elaboració de monografies d’empreses, història 
local i història de la tècnica, entre d’altres temes. Tam-
bé, atès el seu elevat valor gràfic i iconogràfic, seran 
de gran utilitat per a l’edició de monografies i obres de 
divulgació i per a les pròpies activitats de difusió de 
l’Arxiu Nacional de Catalunya, on es troben ingressats 
des del passat 5 de maig de 2014.

Els criteris del Departament de Cultura per a l’adqui-
sició de l’esmentat fons han estat els d’assolir diversos 
objectius: 

– Preservar el llegat científic de l’historiador, que es 
considera un dels grans especialistes en el món de 
l’empresa, la banca i la burgesia catalanes.

– Transferir al domini públic i posar a disposició dels 
investigadors un fons documental imprescindible per 
al coneixement de la història econòmica i empresarial 
de Catalunya.

– Ampliar la secció d’arxius empresarials de l’Arxiu 
Nacional de Catalunya amb la incorporació d’una col-
lecció fonamental per al coneixement de la història de 
l’empresa catalana.

La compra de l’esmentat fons s’ha formalitzat mitjan-
çant un contracte de data 27 de maig de 2014, la for-
malització del qual s’ha publicat al DOGC 6642, de 
12.6.2014.

En la fixació del preu d’adquisició s’ha tingut en con-
sideració bàsicament el valor de les diferents classes 
de documents en el mercat de les antiguitats i del col-
leccionisme i evitar la sortida d’aquests documents al 
comerç especialitzat i la dispersió del fons documen-
tal. Després de consultar catàlegs de cases de subhas-
tes, es posa de relleu la contenció de preus registrada, i 
un valor d’adquisició inferior al preu de mercat, el que 
ha permès mantenir la unitat del fons.

Pel que fa a la composició i volum del fons Francesc 
Cabana format per 14.623 documents, la descripció 
per tipologies és la següent: 

–  Accions, obligacions i títols empresarials (1782-1959): 
2.323 unitats

– Postals antigues: 2.018 unitats
– Fotografies antigues: 533 unitats
– Marques empresarials: 4.540 unitats
– Etiquetes comercials: 902 unitats
– Paper comercial: 3.186 unitats
– Bitllets i paper moneda (1793-1939): 14 unitats
– Hemeroteca històrica: 1.107 unitats

Una classificació més detallada del fons consta pu-
blicada al web del Departament de Cultura> Arxiu 
Nacio nal de Catalunya>Coneix l’ANC>Actualitat, del 
passat 17 de juliol de 2014.

Barcelona, 2 d’octubre de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de l’adquisició del Fons Fran-
cesc Cabana d’història de l’empresa catalana
Tram. 314-13603/10

Resposta del Govern
Reg. 82633 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13602/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la composició i el volum del Fons 
Francesc Cabana d’història de l’empresa ca-
talana
Tram. 314-13604/10

Resposta del Govern
Reg. 82633 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13602/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el servei documental i la destina-
ció del Fons Francesc Cabana d’història de 
l’empresa catalana
Tram. 314-13605/10

Resposta del Govern
Reg. 82633 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13602/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 82558 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13623/10, so-
bre la contractació de la directora del Programa de po-

lítiques de transparència, us trameto, en document an-
nex, la informació facilitada per la Secretaria General 
de la Presidència.

Barcelona, 7 d’octubre de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

D’acord amb la resolució PRE/2516/2013, de 26 de no-
vembre, es donà publicitat a l’Acord de Govern, de 5 
de novembre, pel qual s’aprovà el Programa de Políti-
ques de Transparència. L’esmentat Acord de Govern 
detalla les funcions de la direcció d’aquest programa.

Els criteris seguits per al nomenament de la directora, 
a través del decret 258/2013, de 26 de novembre, són el 
seu currículum personal i professional.

La retribució anual de la directora del Programa de 
Polítiques de Transparència està detallada al Portal de 
la Transparència.

Jordi Vilajoana i Rovira
Secretari general

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les despeses cobertes amb els in-
gressos de la concessió del servei d’abas-
timent d’aigua en alta d’Aigües Ter Llobregat 
a Acciona
Tram. 314-13704/10

Resposta del Govern
Reg. 82188 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 
314-13704/10 a 314-13712/10, amb les següents consi-
deracions:

Amb la concessió del servei d’Aigües Ter Llobregat 
(ATLL) a l’empresa Acciona i els pagaments anuals 
del cànon concessional, la Generalitat va subrogar-se 
en els béns, drets i obligacions de l’extinta ATLL i, 
per tant, també es va subrogar en el deute net. Gaire-
bé el 70% del mateix es destinarà a retornar el deute 
net de l’extinta ATLL. Cal tenir en compte, però, que 
aquest cànon es cobrarà en el decurs dels 50 anys de 
la concessió.

Està previst destinar els ingressos obtinguts com a 
compensació per les infraestructures de sanejament 
realitzades fins el moment en l’àmbit de l’Àrea Metro-
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politana de Barcelona (AMB) per minorar l’endeuta-
ment de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i garan-
tir noves inversions necessàries a tot Catalunya en els 
propers anys.

Els ciutadans metropolitans pagaran el mateix cà-
non que la resta de les conques internes i el servei que 
rebran no serà diferent al que reben actualment. En 
compensació a l’aportació acordada, l’AMB rebrà la 
cessió d’un percentatge del cànon de l’aigua del seu 
àmbit territorial. El cànon de l’aigua és un impost, és 
a dir, un tribut exigible sense contraprestació, raó per 
la qual no hi ha d’haver necessàriament una correlació 
entre l’import recaptat i l’import invertit en un deter-
minat àmbit.

En quant a la possible venda d’actius de sanejament, cal 
assenyalar que les infraestructures de sanejament són 
béns de domini públic i com a tals són inalienables, in-
embargables i imprescriptibles.

El decret llei 2/2014 de 10 de juny estableix que l’AMB 
compensarà l’ACA per les inversions de sanejament re-
alitzades per l’administració hidràulica de la Genera-
litat dins de l’àmbit territorial de l’AMB. A tal efecte, 
l’AMB i l’ACA formalitzaran un conveni, mitjançant el 
qual quedarà fixada l’aportació d’aquesta quantitat de 
l’AMB a l’ACA. Correspon a l’AMB concretar els me-
canismes que han de fer possible l’operació.

L’aportació del cànon que es preveu fer a l’AMB enca-
ra no ha estat determinada. Aquesta ha de considerar 
el cost de l’explotació, del manteniment i de la reposi-
ció dels sistemes de sanejament, així com de les no-
ves inversions de sanejament a realitzar a l’àmbit de 
l’AMB i el servei del deute.

Pel que fa a les mesures previstes al Programa de Me-
sures del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial 
de Catalunya, de 2010, aquestes no s’han pogut rea-
litzar en la majoria dels casos, per manca de la dispo-
nibilitat pressupostària. I a 2015, data horitzó del Pla 
vigent, el balanç de les inversions realitzades proba-
blement serà inferior al previst.

Haurà de ser en el marc de la revisió del Pla de Ges-
tió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya on es 
defineixin les inversions a fer pel període 2015-2021, 
inversions que hauran d’anar a càrrec dels ingressos 
generats pel cànon de l’aigua a tot Catalunya. Evident-
ment, caldrà descomptar el percentatge de cessió que 
es faci a l’AMB de la recaptació en el seu àmbit, però 
també les inversions en sanejament previstes, que ani-
ran a càrrec de la mateixa AMB.

Pel que fa a una eventual cessió del cànon de l’aigua 
a les administracions locals, aquesta s’hauria de dur a 
terme com a contrapartida a l’exercici d’unes funcions.

Barcelona, 2 d’octubre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import associat a les inversions no fi-
nalistes ni amortitzades que l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona ha de pagar a l’Agència 
Catalana de l’Aigua
Tram. 314-13705/10

Resposta del Govern
Reg. 82188 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13704/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió que l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona vengui els actius de sanejament 
que té transferits
Tram. 314-13706/10

Resposta del Govern
Reg. 82188 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13704/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la revaloració de la composició per-
centual de la Societat d’Economia Mixta 
amb una aportació de capital públic
Tram. 314-13707/10

Resposta del Govern
Reg. 82188 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13704/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el mecanisme financer per a ingressar 
l’import del deute de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona
Tram. 314-13708/10

Resposta del Govern
Reg. 82188 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13704/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la imputació d’algun impost al paga-
ment que l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
ha de fer a l’Agència Catalana de l’Aigua en 
concepte d’inversions en infraestructures de 
sanejament en alta
Tram. 314-13709/10

Resposta del Govern
Reg. 82188 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13704/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació del cànon de l’aigua pre-
vista per a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 314-13710/10

Resposta del Govern
Reg. 82188 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13704/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reducció de les inversions de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua
Tram. 314-13711/10

Resposta del Govern
Reg. 82188 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13704/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la consulta als organismes compe-
tents sobre la destinació dels ingressos del 
cànon de l’aigua a la reducció de dèficit
Tram. 314-13712/10

Resposta del Govern
Reg. 82188 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13704/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el trasllat del Centre de Tecnificació 
Esportiva d’Esplugues de Llobregat (Baix 
Llobregat) al Centre d’Alt Rendiment de Sant 
Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-13713/10

Resposta del Govern
Reg. 82720 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13713/10, 
sobre el trasllat del Centre de Tecnificació Esportiva 
d’Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) al Centre 
d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès (Vallès Oc-
cidental), us trameto, en document annex, la informa-
ció facilitada per la Secretaria General de l’Esport.

Barcelona, 9 d’octubre de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Resposta a la pregunta escrita, amb número de trami-
tació: 314-13713/10:

En el cas que el Centre de Tecnificació Esportiva d’Es-
plugues de Llobregat es traslladés a les instal·lacions 
del Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat es produiria 
una optimització de recursos donada la coincidència 
en les instal·lacions i serveis oferts en ambdós centres.

Comportaria una optimització de les instal·lacions es-
portives del CAR per maximitzar el seu rendiment, al-
hora que es potenciaria la imatge del Centre integrant 
en el seu itinerari esportiu la fase de tecnificació. Im-
plicaria, alhora, un increment de sinergies en l’àmbit 
formatiu, científic i tecnològic.

El Centre de Tecnificació Esportiva d’Esplugues de 
Llobregat no té cap deute.

El centre docent vinculat al Centre de Tecnificació 
Esportiva d’Esplugues de Llobregat és l’INS Joaquim 
Blume, on hi ha matriculats 180 alumnes reconeguts 
dins del pla de tecnificació esportiva del Centre.

Ivan Tibau i Ragolta
Secretari General
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les subvencions als ajuntaments per ac-
tuacions de millorament de barris en el marc 
del pressupost de la Generalitat per al 2014
Tram. 314-13715/10

Resposta del Govern
Reg. 82189 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13715/10 us 
informo del següent:

El marge d’actuació tresorera de la Generalitat de Ca-
talunya està limitat de manera fonamental, entre d’al-
tres, per les exigències establertes en la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sos-
tenibilitat financera, la qual atorga prioritat absoluta 
al pagament dels interessos del deute públic, i impo-
sa l’assumpció d’objectius d’estabilitat pressupostària 
i de deute públic.

En base a aquesta exigència legislativa, la Tresoreria 
de la Generalitat procedeix al pagament del seus com-
promisos d’acord amb la prelació jeràrquica que li ve 
imposada.

Cal dir que està previst que el Govern aprovi una plu-
rianualitat per poder fer front als pagaments previs-
tos als ajuntaments per les justificacions més antigues 
realitzades en els projectes d’intervenció integrals als 
barris. En el pressupost d’enguany s’ha previst desti-
nar 37 M€ al pagament d’aquestes subvencions.

Barcelona, 2 d’octubre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el dispositiu de seguretat del partit de 
futbol entre la Unió Esportiva Llagostera i el 
Club Gimnàstic de Tarragona del 21 de juny 
de 2014
Tram. 314-13716/10

Resposta del Govern
Reg. 82520 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13716/10, 

314-13717/10, 314-13718/10, 314-13719/10 i 314-
13720/10, us informo del següent:

El dispositiu de seguretat del passat 21 de juny de 2014 
per donar cobertura al partit de futbol entre el Llagos-
tera i el Nàstic es va planificar i executar amb un nom-
bre adequat d’efectius de seguretat, pública i privada, 
d’acord amb les característiques del recinte esportiu i 
el risc i la conflictivitat que comportava aquest partit, 
en què estava en joc l’ascens de categoria.

El dispositiu donava seguretat a l’interior i a l’exte-
rior del recinte i es va dur a terme conjuntament en-
tre membres de seguretat privada, Policia Local i di-
ferents unitats de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra, cadascú amb atribució de tasques i zones 
a protegir diferents. En concret, i pel que fa a la Poli-
cia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, els efectius 
d’ARRO van encarregar-se de la seguretat interior de 
l’Estadi, del control de l’afició visitant, de la supervisió 
de l’accés i de la seguretat de l’equip arbitral.

Els efectius de la Brigada Mòbil van assumir la segu-
retat de l’exterior de l’estadi. També s’encarregaven de 
donar suport a l’ARRO a l’interior del recinte en cas de 
ser necessari.

Els efectius de seguretat ciutadana de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra van acompanyar l’au-
tocar de l’equip del Nàstic des de l’hotel fins a les instal-
lacions del Camp Municipal de Llagostera, assumint la 
vigilància preventiva en l’exterior del recinte i en la res-
ta del municipi, en previsió d’incidents provocats pels 
aficionats sense entrada que es poguessin adreçar a di-
ferents establiments a veure el partit.

El total dels efectius que van participar va ser el següent:

– 1 unitat de Brigada Mòbil.
– 4 equips d’ARRO de la Regió Policial Girona.
– 2 patrulles de seguretat ciutadana de Girona.
– 8 agents de la Policia Local de Llagostera.
–  15 vigilants de seguretat i 10 auxiliars d’una empre-

sa de seguretat privada contractats pel club.

El dispositiu policial va tenir en compte la conflictivi-
tat del partit i va estar atent a totes aquelles qüestions 
que podien condicionar el seu desenvolupament.

L’aforament era, aproximadament, de dues mil cent 
persones en un recinte que no té cap tipus de barrera 
física que delimiti l’espai en el seu interior. Mitja hora 
abans de començar el partit va ser necessari prohibir 
l’entrada de més persones al recinte.

Els efectius encarregats de la seguretat van intervenir 
amb celeritat en els moments en què va ser necessari, 
tot i que no es van poder evitar els incidents que van 
tenir lloc a la finalització del partit.

La mediació en situacions d’aquestes característiques 
és més complexa ja que es tracta d’un recinte tancat, 
sense interlocutors establerts. En el moment en què es 
van iniciar els incidents, la intervenció dels agents de 



21 d’octubre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 414

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

policia va ser immediata i va fer possible la separació 
de les persones que participaven a la baralla i la dis-
persió de les persones que des de l’exterior de l’esta-
di llançaven objectes. Igualment, l’acció policial i del 
personal de seguretat privada va ser decisiva per pro-
tegir l’equip arbitral de les agressions en el moment 
d’accedir al túnel de vestuaris en finalitzar el partit i, 
posteriorment, a l’exterior del recinte quan es dirigien 
als seus vehicles.

Arran dels incidents es van instruir les diligències po-
licials 465291/2014 per un delicte de desordres públics 
i les 469448/2014 per un delicte de furt que es va pro-
duir durant el partit. Es va fer una denúncia per con-
sum i tinença de substàncies estupefaents i es van tra-
mitar tres denúncies per infracció de la normativa de 
prevenció de la violència en l’esport.

Segons la informació que consta al cos de Mossos 
d’Esquadra, els serveis sanitaris van atendre tres per-
sones, una per un atac d’ansietat, una altra per dolor 
al canell i una tercera per un tall en el llavi que va ser 
traslladada a l’hospital. No hi va haver agents ferits.

Barcelona, 2 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les fases de l’actuació dels Mossos 
d’Esquadra arran dels incidents entre afi-
cionats en el partit de futbol entre la Unió 
Esportiva Llagostera i el Club Gimnàstic de 
Tarragona del 21 de juny de 2014
Tram. 314-13717/10

Resposta del Govern
Reg. 82520 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13716/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps que van tardar a actuar els 
agents de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Es-
quadra en els incidents del partit de futbol en-
tre la Unió Esportiva Llagostera i el Club Gim-
nàstic de Tarragona del 21 de juny de 2014
Tram. 314-13718/10

Resposta del Govern
Reg. 82520 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13716/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el coneixement pels agents dels Mos-
sos d’Esquadra de la tensió entre les afici-
ons de la Unió Esportiva Llagostera i el Club 
Gimnàstic de Tarragona en el partit del 21 de 
juny de 2014
Tram. 314-13719/10

Resposta del Govern
Reg. 82520 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13716/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les persones lesionades arran dels 
incidents del partit de futbol entre la Unió 
Esportiva Llagostera i el Club Gimnàstic de 
Tarragona del 21 de juny de 2014
Tram. 314-13720/10

Resposta del Govern
Reg. 82520 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13716/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les despeses cobertes amb els in-
gressos de la concessió del servei d’abasti-
ment d’aigua en alta d’Aigües Ter Llobregat i 
el deute de l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na amb l’Agència Catalana de l’Aigua
Tram. 314-13723/10

Resposta del Govern
Reg. 82190 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13723/10 us 
informo del següent:

Amb la concessió del servei d’Aigües Ter Llobregat 
(ATLL) a l’empresa Acciona i els pagaments anuals 
del cànon concessional, la Generalitat va subrogar-se 
en els béns, drets i obligacions de l’extinta ATLL i, 
per tant, també es va subrogar en el deute net. Gaire-
bé el 70% del mateix es destinarà a retornar el deute 
net de l’extinta ATLL. Cal tenir en compte, però, que 
aquest cànon es cobrarà en el decurs dels 50 anys de 
la concessió.

Està previst destinar els ingressos obtinguts com a 
compensació per les infraestructures de sanejament 
realitzades fins el moment en l’àmbit de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona (AMB) per minorar l’endeuta-
ment de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i garan-
tir noves inversions necessàries a tot Catalunya en els 
propers anys.

Els ciutadans metropolitans pagaran el mateix cà-
non que la resta de les conques internes i el servei que 
rebran no serà diferent al que reben actualment. En 
compensació a l’aportació acordada, l’AMB rebrà la 
cessió d’un percentatge del cànon de l’aigua del seu 
àmbit territorial. El cànon de l’aigua és un impost, és 
a dir, un tribut exigible sense contraprestació, raó per 
la qual no hi ha d’haver necessàriament una correlació 
entre l’import recaptat i l’import invertit en un deter-
minat àmbit.

En quant a la possible venda d’actius de sanejament, 
cal assenyalar que les infraestructures de sanejament 
són béns de domini públic i com a tals són inaliena-
bles, inembargables i imprescriptibles.

El decret llei 2/2014 de 10 de juny estableix que l’AMB 
compensarà l’ACA per les inversions de sanejament re-
alitzades per l’administració hidràulica de la Generali-
tat dins de l’àmbit territorial de l’AMB. A tal efecte, 
l’AMB i l’ACA formalitzaran un conveni, mitjançant 
el qual quedarà fixada l’aportació d’aquesta quantitat 
de l’AMB a l’ACA. Correspon a l’AMB concretar els 
mecanismes que han de fer possible l’operació.

L’aportació del cànon que es preveu fer a l’AMB enca-
ra no ha estat determinada. Aquesta ha de considerar 
el cost de l’explotació, del manteniment i de la reposi-
ció dels sistemes de sanejament, així com de les no-
ves inversions de sanejament a realitzar a l’àmbit de 
l’AMB i el servei del deute.

Pel que fa a les mesures previstes al Programa de Me-
sures del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial 
de Catalunya, de 2010, aquestes no s’han pogut rea-
litzar en la majoria dels casos, per manca de la dispo-
nibilitat pressupostària. I a 2015, data horitzó del Pla 
vigent, el balanç de les inversions realitzades proba-
blement serà inferior al previst.

Haurà de ser en el marc de la revisió del Pla de Ges-
tió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya on es 
defineixin les inversions a fer pel període 2015-2021, 
inversions que hauran d’anar a càrrec dels ingressos 
generats pel cànon de l’aigua a tot Catalunya. Evident-
ment, caldrà descomptar el percentatge de cessió que 
es faci a l’AMB de la recaptació en el seu àmbit, però 
també les inversions en sanejament previstes, que ani-
ran a càrrec de la mateixa AMB.

Pel que fa a una eventual cessió del cànon de l’aigua 
a les administracions locals, aquesta s’hauria de dur a 
terme com a contrapartida a l’exercici d’unes funcions.

Barcelona, 2 d’octubre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els criteris per a repartir els ajuts als centres 
especials de treball i les empreses d’inserció
Tram. 314-13726/10

Resposta del Govern
Reg. 82257 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13726/10 us 
informo del següent:

En referència a les empreses d’Inserció, durant el mes 
de juny de 2014 s’ha publicat la convocatòria d’ajuts 
per al foment de les empreses d’inserció; regulades 
per l’Ordre EMO/175/ 2014, de 28 de maig, per l’ator-
gament de subvencions per a la millora de l’ocupació 
i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació 
d’exclusió social mitjançant els programes de suport al 
funcionament de les empreses d’inserció i el programa 
d’incentius a la contractació de persones en risc d’ex-
clusió per part de les empreses d’inserció.



21 d’octubre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 414

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 34

En referència als centres especials de treball, les con-
vocatòries anuals són les següents:

a) Manteniment dels llocs de treball mitjançant la 
subvenció del 50% de l’SMI: s’ha publicat l’Ordre 
EMO/103/2014, de 3 d’abril, reguladora dels ajuts al 
manteniment dels llocs de treball.

Els criteris de distribució dels ajuts als centres espe-
cials de treball venen determinats per la normativa es-
tatal, amb caràcter de bàsica, de l’Ordre del Ministeri 
de Treball i Afers Socials de 16 d’octubre de 1998, per 
la qual s’estableixen les bases reguladores per a la con-
cessió de les ajudes i les subvencions públiques des-
tinades al foment de la integració laboral de les per-
sones amb discapacitat en centres especials de treball 
i treball autònom. Aquesta Ordre determina que els 
ajuts han de ser lineals per a tots els treballadors amb 
discapacitat, un 50% de l’SMI.

b) Unitats de Suport a les Activitats Professionals en 
els Centres Especials de Treball (USAP): s’ha publicat 
l’Ordre EMO/91/2014, de 26 de març, que estableixen 
les bases reguladores i la convocatòria per aquest 2014 
de les Unitats de Suport a les Activitats Professionals 
en els Centres Especials de Treball (USAP).

Aquestes subvencions són un ajut complementari als 
centres especials de treball i tenen com a finalitat re-
conèixer i potenciar l’esforç qualitatiu i econòmic que 
significa la contractació de personal especialista lli-
cenciat, la qual cosa reverteix directament en la qua-
litat i la millora de l’atenció al col·lectiu de persones al 
qual s’adreça l’activitat dels centres especials de tre-
ball. D’aquesta manera la Generalitat segueix una po-
lítica pròpia i activa adreçada a mantenir i incrementar 
la qualitat d’aquests centres, atesa la important funció 
social que compleixen.

c) Ajut complementari: està previst convocar abans de 
finalitzar l’any 2014, un ajut complementari per finan-
çar el manteniment dels llocs de treball amb especi-
als dificultats d’inserció. Aquests ajuts es van regular 
l’any 2013 a través de l’Ordre EMO/277/2013, de 5 de 
novembre per la qual s’estableixen les bases regulado-
res i s’obre la convocatòria de subvencions del progra-
ma d’ajuts extraordinaris destinats al manteniment de 
les persones amb discapacitat en centres especials de 
treball, i es publica l’import màxim de caràcter excep-
cional per a l’any 2013.

L’objectiu d’aquests ajuts és el de contribuir al man-
teniment de llocs de treball en els centres especials 
de treball de Catalunya, amb especial atenció als col-
lectius de persones amb discapacitats amb especials 
dificultats d’inserció, a fi de complementar el suport 
econòmic.

Barcelona, 1 d’octubre de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les gestions fetes per a evitar els efec-
tes negatius de la Llei general d’unitat de 
mercat en el model català de centres espe-
cials de treball
Tram. 314-13727/10

Resposta del Govern
Reg. 82258 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13727/10 us 
informo del següent:

Pel que fa a les gestions per evitar els efectes nega-
tius de la Ley de Garantia de la Unidad de Mercado 
(LGUM), el Govern de la Generalitat ha interposat el 
pertinent Recurs d’lnconstitucionalitat amb caràcter 
transversal per la seva afectació en el model d’organit-
zació política i territorial de Catalunya, que inclou, en-
tre molts altres factors, les competències en matèria de 
centres especials de treball. Concretament, s’interposa 
recurs d’inconstitucionalitat en relació amb els articles 
5, 6, 14.2, 16 a 20, 23, 26.5, 27, la disposició addicional 
desena; i les disposicions finals primera, segona, ter-
cera i quarta de la Llei.

Així mateix, el secretari d’Empresa i Competitivitat 
va assistir a les Conferencias Sectoriales de Comer-
cio Interior, Turismo, Industria y Pimes i Energia, ce-
lebrades a Madrid. En totes elles, en arribar al punt 
corresponent de I’ordre del dia referent a la LGUM, va 
expressar amb claredat i contundència que el Govern 
de la Generalitat considera que la LGUM és inneces-
sària, no aporta res al desenvolupament econòmic, 
perjudica les petites i mitjanes empreses, desestructu-
ra l’economia i el comerç i afavoreix I’aparició de «pa-
radisos administratius». També va fer constar la inter-
posició del Recurs d’lnconstitucionalitat i va anunciar 
que la Generalitat no participarà en cap dels grups de 
treball creats per a I’aplicació de la LGUM atès que 
el nostre marc de referencia és l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya i les competències que se’n deriven i to-
tes les normes catalanes són plenament adequades a 
aquest marc.

Barcelona, 1 d’octubre de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les instal·lacions, les conduccions, els 
emissaris i les plantes de tractament per al 
sanejament d’aigües residuals de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona
Tram. 314-13729/10

Resposta del Govern
Reg. 82191 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que do-
nem resposta conjunta a les iniciatives 314-13729/10 a 
314-13731/10, amb les següents consideracions:

Per disposar d’informació detallada de les caracterís-
tiques tècniques de cadascuna de les instal·lacions de 
sanejament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona po-
deu consultar el web de l’Agència Catalana de l’Aigua.

El cost d’execució d’aquestes instal·lacions va estar a 
l’entorn de 800 M€. Aquest valor no inclou una part 
(80%) dels costos de l’ampliació de la planta de tracta-
ment del Besòs (biològic), ni la construcció de l’EDAR 
del Baix Llobregat, que es varen finançar per part de 
l’Administració General de l’Estat, mitjançant Fons de 
cohesió de la Unió Europea.

Els imports procedents dels Fons de cohesió, relacio-
nats amb els sistemes de sanejament de l’àmbit de 
l’AMB, sumen un total de l’ordre de 430 M€.

Barcelona, 2 d’octubre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la construcció de les con-
duccions, els emissaris i les plantes de trac-
tament per al sanejament d’aigües residuals 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 314-13730/10

Resposta del Govern
Reg. 82191 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13729/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import dels fons europeus invertits 
en la construcció de conduccions, emissa-
ris i plantes de tractament per al sanejament 
d’aigües residuals de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona
Tram. 314-13731/10

Resposta del Govern
Reg. 82191 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13729/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’abocament de terres contaminades 
provinents de les obres del perllongament 
dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalu-
nya a Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-13788/10

Resposta del Govern
Reg. 82192 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13788/10 us 
informo del següent: 

El Govern no té coneixement de cap abocament de ter-
res contaminades a les obres de perllongament dels 
FGC a Sabadell.

En el marc d’aquestes obres, el que el Govern ha dipo-
sitat a la zona nord de la ciutat material procedent de 
les excavacions corresponents al pou de la tuneladora, 
l’estació de Ca N’Oriac i les cotxeres, en l’àmbit acor-
dat amb l’Ajuntament de Sabadell i informat favora-
blement per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) 
el gener de 2009.

Així mateix, Generalitat i Ajuntament van consensu-
ar una configuració d’urbanització futura del Parc del 
Nord, en base a la qual s’han dipositat les terres en 
aquesta zona.

Aquestes terres són totes preexistents a la zona i no su-
posen en cap cas un perill potencial per a les persones 
i el medi, tal i com certifica l’informe emès per l’ARC, 
que, d’altra banda, no només no considera necessari 
traslladar les terres a un abocador específic, sinó que 
valora l’emplaçament del material en aquest àmbit de 
la ciutat com la solució més adequada tècnica, eco-
nòmica i mediambientalment, sent del tot compatible 
amb l’existència d’un parc.
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En aquests moments el Govern resta amatent que 
l’Ajuntament de Sabadell determini la configuració fi-
nal del Parc del Nord, per avaluar les actuacions a dur 
a terme.

Barcelona, 2 d’octubre de 2014 

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pla de reestructuració de la plan-
ta d’Alstom de Santa Perpètua de Mogoda 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-13826/10

Resposta del Govern
Reg. 82259 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
resposta a les preguntes parlamentàries de la 314-
13826/10 a la 314-13828/10, us informo del següent:

Davant les situacions de crisi empresarial, el Departa-
ment d’Empresa i Ocupació promou el diàleg social en-
tre les parts i el manteniment dels contactes oportuns 
per afavorir el desenvolupament de l’activitat indus-
trial, alhora, que anima a les parts a arribar al consens 
necessari pel que fa a la fixació de les condicions labo-
rals, com ha estat aquest cas per a l’empresa ALSTOM.

Així doncs, les accions que ha dut a terme el Govern 
en el procés de reestructuració de l’empresa ALSTOM 
que preveia l’acomiadament de 190 persones del centre 
de treball de Santa Perpètua de Mogoda, s’han mate-
rialitzat a través del suport tècnic que, des dels Serveis 
Territorials a Barcelona del Departament d’Empresa i 
Ocupació, es van oferir a les parts a l’hora de presen-
tar l’expedient d’acomiadament col·lectiu. Fruit de l’es-
mentat suport va ser, després de 9 reunions realitza-
des entre el 2 de juliol i l’1 d’agot de 2014, la proposta 
mediadora que la inspectora de treball, assignada pel 
coneixement de l’expedient de regulació d’ocupació, 
va formular i que va ser acceptada per ambdues parts.

Amb l’objecte de minimitzar el nombre de desvincula-
cions plantejat inicialment per l’empresa, es van acor-
dar un seguit de mesures per permetre reduir la xi-
fra primera de 193 a, com a màxim, 130 treballadors. 
Les mesures a implantar són un programa de rendes 
pels treballadors de 56 o més anys, amb les prestaci-
ons garantides i amb un conveni especial amb la Segu-
retat Social finançat per l’empresa; amb reubicacions 
per trasllat i mobilitats per cobrir els llocs vacants del 
grup ALSTOM i, en el mes de setembre, la presenta-

ció d’un altre expedient de regulació de caràcter tem-
poral per a tota la plantilla de la planta, de com a mà-
xim el 70% de la jornada anual durant dos anys, amb 
l’objectiu de reduir i adequar els recursos al volum de 
càrrega de feina dels pròxims dos anys. L’acord, també 
estableix el marc regulador de les relacions laborals a 
l’empresa a través de la negociació del futur VIII Con-
veni Col·lectiu de Santa Perpètua.

Per altra banda, a través de la Direcció General d’In-
dústria (DGI) també s’està seguint la situació de la 
planta d’Alstom a Santa Perpetua de Mogoda des 
principis de I’any 2012. L’encaix de la planta dintre 
del grup ha estat problemàtica en un entorn caracte-
ritzat per la reestructuració organitzativa del grup, la 
dràstica caiguda de la demanda interna i la necessi-
tat d’adaptar-se al reptes dels nous mercats incorpo-
rant criteris de flexibilitat i una revisió dels mètodes 
de treball.

Des de la DGI i en el marc del protocol d’actuacions 
davant del processos de reestructuració industrial, al 
llarg d’aquest període s’han mantingut contactes de 
forma continuada amb la direcció de I’empresa i del 
grup i amb els representants dels treballadors per tal 
de trobar una sortida des del punt de vista indus trial 
que permetés recuperar la competitivitat i d’aquesta 
forma continuar I’activitat productiva a Santa Perpe-
tua de Mogoda, amb una estructura i una operativa 
adaptada a les necessitats del mercat, salvaguardant 
així I’expertesa adquirida al llarg del temps.

També es segueix en contacte amb la direcció del grup 
ALSTOM, per veure I’afectació que el procés de joint 
venture de la divisió d’energia del grup amb la com-
panyia americana GE, amb la participació del Govern 
Francès, pot tenir en la millora de la competitivitat de 
la divisió de transport.

Barcelona, 30 de setembre de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contactes amb Alstom pel pla de 
reestructuració de la planta de Santa Perpè-
tua de Mogoda (Vallès Occidental)
Tram. 314-13827/10

Resposta del Govern

Reg. 82259 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13826/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les mesures adoptades davant el pla de 
reestructuració de la planta d’Alstom de San-
ta Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)
Tram. 314-13828/10

Resposta del Govern
Reg. 82259 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13826/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’Agència Catalana de l’Aigua
Tram. 314-13833/10

Resposta del Govern
Reg. 82746 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13833/10 us 
informo del següent:

El nou model de gestió del sanejament a Catalunya 
afavoreix la coresponsabilitat entre l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) i el món local, que serà plenament 
responsable d’aquest servei i disposarà d’un percentat-
ge preestablert del cànon de l’aigua per finançar-lo. La 
prestació material del servei no ha d’experimentar cap 
tipus de canvi.

Aquest nou model s’implementa, ara per ara, en l’àm-
bit de l’AMB, però estem treballant per a que pugui ser 
desenvolupat a altres àmbits del territori català, adap-
tant-lo a les seves singularitats. Aquesta ampliació de-
pendrà de la voluntat de les administracions locals, 
en la mesura que la Generalitat n’ha de respectar les 
competències. De moment, fora de l’àmbit de l’AMB, 
una part de les inversions les executarà l’ACA i una altra 
part, les administracions locals.

El paper de l’ACA continuarà sent el d’administració 
hidràulica de Catalunya. En la mesura que aquest mo-
del s’anés implantant a la resta de Catalunya, les fun-
cions de prestació del servei públic que actualment 
realitza l’ACA passarien progressivament a ser execu-
tades pel l’administració local, i l’ACA només exerci-
ria la funció d’administració hidràulica i d’inversió en 
temes no relacionats amb el sanejament. L’ACA man-
tindrà les funcions de planificació del sanejament i 
control sobre els abocaments al medi, raó per la qual 
no hi ha previsió que aquesta operació tingui repercus-
sions sobre la plantilla.

Pel que fa al sistema de reequilibri, aquest continuaria 
essent el mateix. En els àmbits territorials on el cost 
del sanejament és inferior als ingressos del cànon de 
l’aigua d’aquell àmbit, la cessió del cànon seria menor. 
Per contra, en els àmbits territorials on el cost del sa-
nejament sigui superior als ingressos del cànon de l’ai-
gua caldrà possiblement una compensació addicional. 
Per tant, en la mesura que el cànon de l’aigua és un im-
post es mantindrà el seu component solidari.

Pel que fa al pagament únic que estableix el Decret llei 
2/2014, de 10 de juny, i al cànon de l’aigua remetem al 
diputat a la resposta donada per a la pregunta escrita 
314-13723/10.

Barcelona, 9 d’octubre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció d’una estació d’auto-
busos a Berga
Tram. 314-13846/10

Resposta del Govern
Reg. 82747 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13846/10 us 
informo del següent:

La Generalitat de Catalunya considera d’interès fona-
mental la promoció i l’establiment d’infraestructures 
per al transport de viatgers que permetin la concentra-
ció de les arribades i sortides dels serveis públics regu-
lars de transport de viatgers per carretera, a fi i efecte 
de millorar les condicions de comoditat i seguretat en 
l’espera de l’usuari. Així, és necessari disposar d’una 
estació d’autobusos a Berga que possibiliti la prestació 
dels serveis de transport de viatgers amb uns millors 
nivells de qualitat atenent a l’elevat nombre d’usuaris 
d’aquests serveis.

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha desen-
volupat, en coordinació amb l’Ajuntament de Berga, 
una anàlisi multicriteri per a la caracterització, pre-
dimensionament i valoració de diferents alternatives 
de la futura estació d’autobusos de Berga, i ha consi-
derat diferents ubicacions i morfologies de terminal. 
Aquesta anàlisi ha facilitat l’elecció d’una proposta 
que aquest Departament està desenvolupant.
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El Departament està redactant el corresponent projec-
te constructiu per a la definició i valoració de la futura 
estació d’autobusos de Berga.

Barcelona, 9 d’octubre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres del Polígon Comarcal del 
Berguedà, a Olvan
Tram. 314-13847/10

Resposta del Govern
Reg. 82748 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13847/10 us 
informo del següent:

El Consorci urbanístic per al desenvolupament del Po-
lígon d’activitats econòmiques Rocarodona-Olvan va 
adjudicar el 15 de març de 2010 a l’empresa Excover, 
SL, l’execució de les obres d’urbanització d’aquest 
sector per un import de 5.383.089,76 € (IVA no inclòs). 
D’aquest contracte s’han liquidat certificacions per un 
import de 2.574.793,04 €, que representa un 47,83% 
del contracte, corresponents a les obres executades 
fins al moment de la suspensió del mateix.

Cal indicar també que el Consorci ha liquidat 
2.702.668,69 € per les expropiacions dels terrenys, 
d’acord amb la valoració fixada en el Projecte de ta-
xació conjunta del sector. Així mateix, les despe-
ses de gestió liquidades fins a la data ascendeixen a 
672.233,34 €. Per tant, s’han realitzat inversions per 
un import global de 5.949.737,76 €.

El Consorci urbanístic per al desenvolupament del Po-
lígon d’activitats econòmiques Rocarodona-Olvan, re-
unit en sessió de Consell General el 4 d’abril de 2011, 
va acordar l’execució de l’obra en diverses falses, te-
nint en compte les limitacions pressupostàries del 
Consorci,. El 18 d’abril de 2011, la Comissió Executiva 
del Consorci va acordar la concentració de les inversi-
ons en una primera fase i la suspensió de les obres de 
la resta del Sector.

En aquests moments, es troba en fase de redacció el 
Projecte necessari per a la dotació de serveis provisi-
onals d’aquesta primera fase. Pel que fa a la resta de 
fases del Sector, no existeix un calendari definit, però 
sí el compromís de respondre a les possibles demandes 
de sòl que es puguin presentar.

El cost total estimat de les obres d’urbanització del 
Sector ascendeix a 8.630.500 €. Atès que s’han execu-
tat obres per import de 2.574.793,04 €, l’import neces-
sari per finalitzar les obres és de 6.055.206,96 €.

Pel que fa a l’expropiació dels terrenys, la majoria de 
propietaris de sòl del sector van recórrer la valoració 
del Projecte de taxació conjunta al Jurat d’Expropiació 
de Catalunya i, posteriorment, al Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. En aquests moments, encara hi ha 
processos judicials pendents que es dicti sentència, però 
s’estima que caldrà fer front a pagaments per import de 
1.500 milions d’euros. Les despeses de gestió necessà ries 
fins a la finalització del Sector s’estimen en 150.000 €. 
Així doncs, la inversió global necessària per a l’acaba-
ment definitiu del sector s’estima en 7.705.206,96 €.

Barcelona, 9 d’octubre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el millorament de la carretera entre 
Berga i Sant Llorenç de Morunys
Tram. 314-13848/10

Resposta del Govern
Reg. 82749 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13848/10 us 
informo del següent:

El Govern, mitjançant el Departament de Territori i Sos-
tenibilitat, va redactar l’any 2011 el projecte Variant pun-
tual. LV - 4241 del PK 39,140 al PK 39,700. Tram: Gui-
xers amb un cost d’1,79 MEUR. Recentment s’ha iniciat 
la redacció del projecte de Condicionament de la carre-
tera BV-4241 entre el PK 3,900 i el PK 15,500. Tram: 
Berga - Capolat, amb una previsió de cost de 0,5 MEUR.

No consta la redacció de cap altre estudi sobre aquesta 
carretera durant aquesta legislatura, si bé l’any 2010 es va 
acabar la redacció de l’estudi previ anomenat Millora ge-
neral. Condicionament Berga - Sant Llorenç de Morunys.

En funció de les disponibilitats pressupostàries futu-
res es determinaran les possibles previsions d’execució 
de les actuacions de millora de la carretera de Berga a 
Sant Llorenç de Morunys.

Barcelona, 9 d’octubre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inversió en el Pla d’intervenció inte-
gral del barri de Vista Alegre, de Castellde-
fels (Baix Llobregat)
Tram. 314-13849/10

Resposta del Govern
Reg. 82750 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13849/10 us 
informo del següent:

Us trameto, annex, el quadre de la inversió i la subven-
ció justificada fins a l’actualitat.

L’aportació efectiva de la Generalitat de Catalunya ha 
estat de 83.460,33 €, import que correspon al paga-
ment d’una bestreta. L’import restant pendent de paga-
ment, 495.506,47 €.

La previsió de finançament de la Generalitat, en rela-
ció al projecte de Vista Alegre - com també en relació 
a la resta de projectes finançats per la Llei de Barris–, 
ve condicionada per l’existència de dotació pressupos-
tària.

En aquest sentit, els pressupostos de la Generalitat per 
a l’any 2014 han previst una partida de 37 MEUR per a 
aquest programa, fet que permetrà poder eixugar part 
del deute pendent de pagament.

En el cas del barri de Vista Alegre, gràcies a la dotació 
pressupostària de l’any 2014, es preveu que es pugui 
enviar al Departament d’Economia i Coneixement la 
primera justificació de l’any 2011, 65.040,44 €, per tra-
mitar el seu pagament.

Barcelona, 9 d’octubre 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’àmbit urbanístic afectat pel pla di-
rector urbanístic d’àmbits d’activitat econò-
mica del delta del Llobregat
Tram. 314-13850/10

Resposta del Govern
Reg. 82751 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 
314-13850/10 a 314-13864/10, amb les següents consi-
deracions:

El document Pla director urbanístic d’àmbits d’activi-
tat econòmica del Delta del Llobregat, que es troba ac-
tualment en una fase molt inicial d’estudi, preveu la 
possibilitat de delimitar 6 àmbits d’activitat econòmi-
ca: façana est i antic centre comercial a Sant Boi, dos 
àmbits que desenvolupen petites parts dels antics equi-
paments de Viladecans, i el sector no delimitat de la 
Marinada i l’àmbit dels Joncs, a Gavà.

Els serveis tècnics de la Direcció General d’Ordenació 
del Territori i Urbanisme del Departament de Territori 
i Sostenibilitat són els encarregats de redactar aquest 
document, en col·laboració amb l’Àrea Metropolitana i 
els ajuntaments afectats.

Actualment s’està finalitzant el document Objectius i 
propòsits generals del Pla director urbanístic d’àmbits 
d’activitat econòmica del delta del Llobregat. Un cop 
acabat, el temps estimat per a la redacció i la tramita-
ció d’un Pla urbanístic és aproximadament d’un any.

Els mecanismes d’informació pública i d’audiència als 
ens locals i a altres organismes interessats són els pre-
vistos a l’article 83 del Text Refós de la Llei d’urbanis-
me, sens perjudici que una part dels agents (Àrea Me-
tropolitana i els tres ajuntaments afectats) participin en 
el procés de la redacció del documents des d’un inici.

No es preveu que el Pla esmentat modifiqui alguna de 
les determinacions del Pla Director Urbanístic del Sis-
tema Costaner, o canviï les determinacions del Pla Ter-
ritorial Metropolità de Barcelona. Cal tenir en compte 
que un Pla director no té la potestat de modificar un Pla 
territorial. Tampoc no està previst que permeti nous 
usos que actualment no estan permesos i respectarà en 
tot moment els documents de modificació puntual del 
Pla general metropolità i de revisió del Pla especial del 
Parc agrari que actualment estan en tràmit.

Pel que fa a la delimitació del Parc Agrari del Baix Llo-
bregat, els estudis previs recullen petites afecta cions i 
modificacions ja previstes en els documents de Modifi-
cació puntual del Pla general metropolità i en la revisió 
del Pla especial del Parc agrari que estan en tràmit.
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Igualment, els estudis previs esmentats preveuen la 
transformació d’algunes peces d’equipament per a 
àmbits d’activitat econòmica i altres per ampliació 
del Parc agrari. En canvi pel que fa al planejament 
d’una nova sortida a la C-32, la transformació de l’an-
tiga B-210 en via ràpida i l’ampliació i millora de la 
C-245, aquests estudis no estan prou avançats per defi-
nir aquest grau de concreció, ja que encara està en fase 
de redacció l’estudi de mobilitat i la definició concreta 
dels àmbits d’actuació.

En quant a la possible requalificació del sòl, cal pun-
tualitzar que els sòls agrícoles no són espais lliures. Si 
calgués afectar espais agrícoles d’acord amb els pla-
nejaments vigents, aquests es podran compensar amb 
escreix amb sòls de major valor agrícola.

Pel que fa a l’àmbit de les Filipines, l’actual nivell de 
desenvolupament dels treballs de redacció del Pla no 
és prou avançat per concretar-ne l’edificabilitat i els 
usos resultants. Tot i això, atès que aquest àmbit actu-
alment està qualificat d’equipament metropolità i que 
el Pla genera metropolità dóna per a aquests equipa-
ments públics una edificabilitat màxima d’1 m2/ m2, 
podem afirmar que en cap cas està previst que el Pla 
augmenti la seva edificabilitat. En canvi, sí que es pre-
veu augmentar la gamma d’usos.

Barcelona, 9 d’octubre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la redacció del pla director urbanístic 
d’àmbits d’activitat econòmica del delta del 
Llobregat
Tram. 314-13851/10

Resposta del Govern
Reg. 82751 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13850/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la finalització del pla director urbanís-
tic d’àmbits d’activitat econòmica del delta 
del Llobregat
Tram. 314-13852/10

Resposta del Govern
Reg. 82751 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13850/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la participació política en la redacció 
del pel pla director urbanístic d’àmbits d’ac-
tivitat econòmica del delta del Llobregat
Tram. 314-13853/10

Resposta del Govern
Reg. 82751 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13850/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la participació ciutadana en la redac-
ció del pla director urbanístic d’àmbits d’ac-
tivitat econòmica del delta del Llobregat
Tram. 314-13854/10

Resposta del Govern
Reg. 82751 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13850/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió que el pla director urbanís-
tic d’àmbits d’activitat econòmica del delta 
del Llobregat modifiqui el Pla director urba-
nístic del sistema costaner
Tram. 314-13855/10

Resposta del Govern
Reg. 82751 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13850/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió que el pla director urbanís-
tic d’àmbits d’activitat econòmica del delta 
del Llobregat modifiqui la delimitació deter-
minada pel Pla especial del Parc Agrari del 
Baix Llobregat
Tram. 314-13856/10

Resposta del Govern
Reg. 82751 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13850/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió que el pla director urbanís-
tic d’àmbits d’activitat econòmica del delta 
del Llobregat canviï l’ús de zones qualifica-
des d’equipaments comunitaris i dotacions
Tram. 314-13857/10

Resposta del Govern
Reg. 82751 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13850/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió que el pla director urbanís-
tic d’àmbits d’activitat econòmica del delta 
del Llobregat mantingui el projecte de fer una 
nova sortida de la carretera C32 entre Gavà i 
Viladecans
Tram. 314-13858/10

Resposta del Govern
Reg. 82751 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13850/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la transformació de la carretera B-210 
en una via ràpida
Tram. 314-13859/10

Resposta del Govern
Reg. 82751 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13850/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ampliació i el millorament de les car-
reteres C-245 i C-31
Tram. 314-13860/10

Resposta del Govern
Reg. 82751 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13850/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de canvis en el planejament 
del Parc Agrari del Llobregat
Tram. 314-13861/10

Resposta del Govern
Reg. 82751 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13850/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de requalificar sòl agrícola 
del delta del Llobregat per a convertir-lo en 
sòl industrial
Tram. 314-13862/10

Resposta del Govern
Reg. 82751 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13850/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de canvis en el planejament 
del sector de les Filipines, de Viladecans 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-13863/10

Resposta del Govern
Reg. 82751 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13850/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de permetre instal·lacions 
turístiques al delta del Llobregat
Tram. 314-13864/10

Resposta del Govern
Reg. 82751 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13850/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’indisposicions patides 
pels bombers
Tram. 314-13866/10

Resposta del Govern
Reg. 82521 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13866/10, us 
informo del següent:

Fins al 23 d’agost de 2014 els bombers van comunicar 
un total de 1.026 indisposicions.

Barcelona, 2 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les pràctiques i els simulacres dels 
bombers
Tram. 314-13867/10

Resposta del Govern
Reg. 82522 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13867/10, us 
informo del següent:

Fins a l’11 de juliol de 2014 els bombers havien realit-
zat un total de 1.611 pràctiques i 302 simulacres.

Barcelona, 2 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre d’intervencions dels bombers
Tram. 314-13868/10

Resposta del Govern
Reg. 82523 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13868/10, us 
informo del següent:

Fins a l’11 de juliol de 2014 els bombers havien efec-
tuat un total de 30.577 intervencions, de les quals 
21.494 van ser urgents.

Barcelona, 2 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de vehicles nous dels bombers
Tram. 314-13869/10

Resposta del Govern
Reg. 82524 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13869/10, us 
informo del següent:

A data 11 de juliol de 2014 s’havien incorporat al Cos 
de Bombers un total de 52 vehicles de rènting.

Barcelona, 2 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de l’ús que fan els bombers del 
sistema de pagament Via T
Tram. 314-13870/10

Resposta del Govern
Reg. 82525 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13870/10, us 
informo del següent:

El cost de l’ús dels VIA T fora de Catalunya per part 
dels Bombers va ser de 307,50 € durant el 2013 i de 
629,98 € durant el 2014, fins a l’11 de juliol.

El cost de l’ús dels VIA T per l’ús d’aparcament va 
ser de 561,60 € durant el 2013 i de 352,90 € durant el 
2014, fins a l’11 de juliol.

Barcelona, 2 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la campanya forestal del 2014
Tram. 314-13871/10

Resposta del Govern
Reg. 82526 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13871/10, us 
informo del següent:

Les dades sol·licitades amb relació a la campanya fo-
restal 2014 són les següents:

– Parcs de bombers funcionaris: 73
– Parcs de bombers voluntaris: 77
– Parcs de bombers d’estiu: 6
– Columnes mòbils: 6
–  Punts de guaita: 50 

(més 3 no gestionats directament per la DGPEIS)
– Bombers funcionaris: 2.466
– Bombers voluntaris: 2.342
– EPAF: 36
– Altre personal: 331

– Total de dotació ordinària:

• 5.175 (Departament d’Interior)
•  8.315 (Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-

ca, Alimentació i Medi Natural).

– Total de dotació de campanya forestal:

• 840 (Departament d’Interior)
•  38 (Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural).

– Total de dotació ordinària i dotació campanya fo-
restal:

• 6.015 (Departament d’Interior)
•  8.353 (Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-

ca, Alimentació i Medi Natural).

– Nombre i detall de mitjans aeris:

•  30 mitjans amb base a Catalunya: 2 helicòpters de 
rescat, 3 helicòpters polivalents, 8 avions de vigilàn-
cia i atac (AVA), 12 helitancs, 4 helicòpters de co-
mandament, 1 avió Pusch-Pull.

•  5 mitjans amb base fora de Catalunya: 1 AVA, 2 hi-
droavions amfibis, 1 helicòpter BRIF, 1 helicòpter 
bombarder de gran capacitat.

•  El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural disposa d’un helicòpter 
per a tasques de vigilància i dissuasió.
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– Aspirants de bombers incorporats de l’ISPC: 4 bom-
bers per compliment de sentència.

Barcelona, 2 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de vehicles de les campa-
nyes forestals del 2011 ençà
Tram. 314-13872/10

Resposta del Govern
Reg. 82527 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13872/10, us 
informo del següent:

En el marc de la campanya forestal, el nombre de vehi-
cles de la flota mòbil de què han disposat els bombers 
en els anys sol·licitats ha estat el següent:

Any Nombre

2011 781
2012 780
2013 777
2014 762

Barcelona, 2 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de les campanyes forestals 
del 2010 ençà
Tram. 314-13873/10

Resposta del Govern
Reg. 82528 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13873/10, us 
informo del següent:

Els imports destinats a la campanya forestal en els 
anys sol·licitats han estat els següents:

Any Departament d’Interior DAAM

2010 24,6 M€ 18,5 M€
2011 21,7 M€ 13,9 M€
2012 23,3 M€ 13,4 M€
2013 14,9 M€ 13,7 M€
2014 16,5 M€ 13,7 M€

Barcelona, 2 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les trucades relatives a incendis rebu-
des al telèfon 112 del 2010 ençà
Tram. 314-13875/10

Resposta del Govern
Reg. 82529 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13875/10, us 
informo del següent:

Tenint en compte que un mateix incident pot provo-
car diverses trucades, el nombre de les rebudes pel 
CAT112 relacionades amb les diferents tipologies 
d’incendis en el període demanat és el següent:

Any Nombre de trucades

2010 61.010
2011 64.667
2012 85.907
2013 68.789
2014 (fins al 31 d’agost) 45.517

Barcelona, 2 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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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

Resposta del Govern
Reg. 82530 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13883/10, us 
informo del següent:

A 30 de juny de 2014 el nombre d’efectius del cos de 
Mossos d’Esquadra era de 17.042.

Barcelona, 2 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 82531 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13884/10, us 
informo del següent:

El nombre d’hores extraordinàries fetes pels Mossos 
d’Esquadra en el període de gener a juny de 2014 va 
ser de 8.057; el cost econòmic va ser de 149.169,56 €.

Barcelona, 2 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 82532 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13885/10, us 
informo del següent:

El nivell d’absentisme laboral al Cos de Mossos d’Es-
quadra durant el període demanat és el següent:

– Any 2010: 5,88%
– Any 2011: 6,29%
– Any 2012: 5,40%

Pel que fa a l’any 2014, el percentatge mig fins al mes 
de juliol és del 5,81%.

Barcelona, 2 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 82533 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13886/10, us 
informo del següent:

L’any 2013 van passar a la situació administrativa es-
pecial de segona activitat 28 agents del cos de Mossos 
d’Esquadra. L’any 2014, a data 30 de juliol són 21 els 
agents que han passat a aquesta situació administra-
tiva.

Barcelona, 2 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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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

Resposta del Govern
Reg. 82534 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13887/10, us 
informo del següent:

El dispositiu Pla d’Estiu 2014 ha reforçat la presència 
policial incrementant, en els mesos d’estiu, el nombre 
d’agents de seguretat ciutadana en zones costaneres i 
als municipis més turístics de Catalunya.

El model del reforç policial té dues vessants: d’una 
banda, la redistribució de les plantilles de seguretat 
ciutadana per incrementar el nombre d’efectius en mu-
nicipis de costa i, d’altra banda, el reforç en tasques de 
seguretat ciutadana amb efectius de les Àrees Regio-
nals de Recursos Operatius i de la Brigada Mòbil per 
complementar la presència policial en els municipis 
que durant els mesos d’estiu experimenten un incre-
ment més significatiu de població.

El dispositiu Pla d’Estiu 2014 ha basat la seva estratè-
gia en la proximitat, la prevenció i la col·laboració amb 
les policies locals, treballant quatre àmbits diferents:

– Econòmic: per prevenir i reduir els fets delictius que 
es produeixen en l’activitat comercial i turística, així 
com per identificar i detenir els autors dels fets.

– Convivència: per vetllar per la seguretat en el des-
envolupament d’activitats d’oci i turístiques i prevenir 
la comissió de fets delictius en establiments d’oci noc-
turn, a la via pública i a les platges.

– Mobilitat: per garantir la seguretat en la xarxa viària 
i de transport públic, així com en aeroports, estacions 
de trens, metro, etc.

– Habitatge: per reduir els fets delictius en domicilis i 
donar consells de seguretat específics sobre protecció 
de l’habitatge.

Barcelona, 2 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els accidents laborals al Cos de Mos-
sos d’Esquadra
Tram. 314-13889/10

Resposta del Govern
Reg. 82535 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13889/10, us 
informo del següent:

El nombre d’accidents laborals amb baixa al cos de 
Mossos d’Esquadra en el període de gener a juny de 
2014 és de 1.234.

Barcelona, 2 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les manifestacions i les concentraci-
ons del 2013 i el 2014
Tram. 314-13890/10

Resposta del Govern
Reg. 82725 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13890/10, us 
informo del següent:

El nombre total de manifestacions i concentracions 
comunicades durant el 2013 va ser de 7.618. Durant 
aquest any no es va prohibir cap manifestació o con-
centració i es van modificar 7 manifestacions.

Pel que fa a l’any 2014, a 30 de juny el nombre de ma-
nifestacions i concentracions comunicades que van te-
nir lloc a Catalunya va ser de 2.243. Fins a aquesta da-
ta no es va prohibir cap manifestació o concentració i 
es va modificar una manifestació.

Barcelona, 7 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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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

Resposta del Govern
Reg. 82536 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13895/10, us 
informo del següent:

El nombre d’atemptats contra els agents de l’autoritat 
de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra en 
2013 va ser de 1.650. En 2014, a 30 de juny el nombre 
era de 764.

Barcelona, 2 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 82537 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13896/10, us 
informo del següent:

El nombre d’armes blanques comissades o intervingu-
des l’any 2013 va ser de 2.345. El 2014, a data 30 de 
juny el nombre era de 1.151.

Barcelona, 2 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 82538 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13897/10, us 
informo del següent:

El nombre d’armes de foc comissades o intervingudes 
a 30 de juny de 2014 era de 553.

Barcelona, 2 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 82539 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13898/10, us 
informo del següent:

El nombre d’accidents in itinere al cos de Mossos d’Es-
quadra en el període de gener a juny de 2014 és de 211.

Barcelona, 2 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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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

Resposta del Govern
Reg. 82540 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13899/10, us 
informo del següent:

La Junta de Seguretat de Catalunya no s’ha reunit 
l’any 2014.

Barcelona, 2 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 82541 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13900/10, us 
informo del següent:

El Consell de la Policia s’ha reunit en tres ocasions 
l’any 2014 i són previsibles dues reunions més d’aquí 
fins a finals d’any.

Barcelona, 2 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 82726 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13901/10, us 
informo del següent:

A data 31 de juliol de 2014, set agents del cos de Mos-
sos d’Esquadra havien passat a la situació d’excedència 
voluntària per ingrés en algun cos de policia local i vuit 
a situació d’excedència voluntària per interès particular.

Barcelona, 7 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’horari per a presentar denúncies a l’Ofi-
cina d’Atenció Ciutadana dels Mossos d’Es-
quadra de la plaça de Catalunya, a Barcelona
Tram. 314-13921/10

Resposta del Govern
Reg. 82727 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13921/10, us 
informo del següent:

L’Oficina d’Atenció Ciutadana dels Mossos d’Esqua-
dra a la Plaça de Catalunya de Barcelona depèn de la 
comissaria de l’Eixample i el seu horari és el següent:

– Horari d’hivern: de dilluns a divendres de 7:00 hores 
a 23:00 hores i dissabtes i diumenges de 9:00 hores a 
21:00 hores.

– Horari d’estiu (juliol i agost): de dilluns a divendres 
de 8:30 a 22:00 hores i dissabtes i diumenges de 9:00 
hores a 21:00 hores.

Barcelona, 7 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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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

Resposta del Govern
Reg. 82728 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13922/10 i 
314-13923/10, us informo del següent:

La situació descrita a la pregunta va ser esmenada 
d’immediat quan el responsable de l’Oficina d’Atenció 
al Ciutadà va tenir coneixement dels fets; per aquest 
motiu, va ordenar que es recollís la denúncia a la ciu-
tadana sense més dilacions.

Les funcions que té encomanades la policia són clares 
i es regeixen per uns principis establerts per imperatiu 
legal; en aquest sentit, es treballa de forma rigorosa 
perquè aquests principis regeixin tota l’activitat poli-
cial.

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra la-
menta els fets succeïts i continua treballant intensa-
ment perquè no es tornin a produir.

Barcelona, 7 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 82728 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13922/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 82846 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-13933/10, us 
informo del següent: 

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra té 
entre les seves funcions la investigació de fets delic-
tius com a policia judicial, que són desenvolupades per 
mitjà dels serveis ordinaris del Cos.

La policia, dins les seves funcions d’investigació, pot 
realitzar de forma ordinària observacions, seguiments 
i vigilàncies sobre els presumptes autors de fets delic-
tius de les quals dóna compte al Jutge o Fiscal en cas 
que les diligències d’investigació resultin positives.

Una de les investigacions que la policia va efectuar 
l’any 2013 va conduir a realitzar observacions puntu-
als a la zona del carrer Sardenya del districte de l’Ei-
xample de Barcelona.

Barcelona, 7 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 82847 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-14103/10, us 
informo del següent: 

El nombre d’hores extraordinàries fetes pels Mossos 
d’Esquadra a la ciutat de Barcelona durant el primer 
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semestre de 2014 va ser 7.072,84; el cost econòmic va 
ser 133.018,83 €.

Barcelona, 7 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 82848 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-14110/10, us 
informo del següent: 

El nombre d’accidents laborals amb baixa en el Cos de 
Mossos d’Esquadra durant el primer semestre de 2014 
va ser de 1.234.

A la Regió Policial de Barcelona, el nombre d’acci-
dents laborals amb baixa durant aquest període va ser 
de 273.

Barcelona, 7 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 82849 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-14113/10 i 
314-14532/10, us informo del següent: 

El nombre de denúncies presentades a l’Oficina d’A-
tenció Ciutadana del Cos de Mossos d’Esquadra a la 

Plaça de Catalunya de Barcelona en el període de ge-
ner a juliol de 2014 va ser de 14.075.

Pel que fa a l’evolució en el període 2010-2013, és la 
següent: 

Unitat 2010 2011 2012 2013

OAC Plaça Catalunya 19.532 18.843 16.673 16.333

Barcelona, 7 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 82729 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-14116/10, us 
informo del següent:

D’acord amb el que preveu l’article 12.1.A apartat c, 
de la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces 
i cossos de seguretat, el Cos Nacional de Policia és el 
competent per informar sobre la situació d’estada i re-
sidència dels estrangers en territori nacional.

Barcelona, 7 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 82730 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-14117/10, 
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314-14535/10, 314-14536/10, 314-14537/10 i 314-
14538/10, us informo del següent:

Durant el primer semestre de 2014 la Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra va dur a terme, a la ciu-
tat de Barcelona, 8 operacions conjuntes amb el Cos 
Nacional de Policia, en matèria d’estrangeria, i 1.087 
operacions conjuntes amb la Guàrdia Urbana de Bar-
celona.

Pel que fa a l’any 2012, el nombre d’operacions con-
juntes dels Mossos d’Esquadra amb el Cos Nacio-
nal de Policia a la ciutat de Barcelona va ser de 55 i 
el d’operacions conjuntes amb la Guàrdia Urbana de 
Barcelona va ser de 2.495.

Barcelona, 7 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 82731 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-14157/10, us 
informo del següent:

L’any 2014, de dilluns a dijous laborables, de 6:30 a 
22:00 hores, l’entrada de vehicles pel carril Bus VAO a 
l’avinguda Meridiana ha estat d’una mitjana diària de 
4.136 vehicles.

Pel que fa als divendres laborables, de 6:30 a 17:30 ho-
res, la mitjana diària ha estat de 3.945 vehicles.

Barcelona, 7 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la manera com la vaga de bombers afecta 
la campanya de prevenció d’incendis de l’estiu
Tram. 314-14184/10

Resposta del Govern
Reg. 82732 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-14184/10 i 
314-14185/10, us informo del següent:

La vaga convocada pels sindicats de bombers no va 
afectar la campanya d’estiu, atesos els serveis mínims 
establerts i l’escàs seguiment de la vaga entre els bom-
bers que, trobant-se sobre mínims, disposaven de la 
possibilitat de fer-la (no va superar mai el cinc per cent).

Barcelona, 7 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 82732 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14184/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les raons per les quals el director general 
de la Policia ha tardat onze mesos a incoar el 
procediment de la reclamació de responsa-
bilitat patrimonial presentada per la germana 
de l’agent dels Mossos d’Esquadra atropella-
da a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
Tram. 314-14226/10

Resposta del Govern
Reg. 82733 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-14226/10, us 
informo del següent:

En data 4 de març de 2013, la senyora Carolina Díaz 
Díaz va presentar una queixa en relació amb la mort de 
la seva germana, la senyora Sara Díaz, caporala de la 
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, la qual 
es va tramitar en la Direcció General de la Policia amb 
la referència SAQ 494/2013 i fou contestada pel direc-
tor general de la Policia amb data de 16 d’abril de 2013.

La senyora Carolina Díaz Díaz, amb data 23 de juliol 
de 2013, va presentar una sol·licitud d’investigació i re-
clamació de danys i perjudicis, prèvia a la via jurisdic-
cional. El director general, amb data 11 de desembre de 
2013, va contestar l’escrit anterior. Cal posar de relleu 
que atesa la redacció de l’escrit presentat, el qual tractava 
indistintament diverses problemàtiques derivades de la 
mort de la germana de la sol·licitant, no es va considerar, 
inicialment, que es tractés d’una reclamació patrimonial.

Durant el mes de febrer de 2014, l’Assessoria Jurídica 
del Departament d’Interior va determinar que l’escrit 
presentat el 23 de juliol de 2013 s’havia de considerar 
una reclamació patrimonial i va traslladar aquest cri-
teri al Servei d’Assessorament Jurídic de la Direcció 
General de la Policia, que en data 13 de febrer de 2014 
va tramitar la sol·licitud.

El 27 de febrer de 2014 es va donar d’alta el sinistre en 
l’aplicació informàtica de tramitació digital de sinis-
tres. El 10 de març de 2014 es va comunicar a la cor-
redoria d’assegurances de la Generalitat de Catalunya 
l’alta en aquesta aplicació i se’ls va trametre còpia de 
la reclamació.

El 18 de juny de 2014 el director general de la Policia va 
acordar la incoació del procediment de responsabilitat 
patrimonial número RP-13/2014. En data 7 de juliol de 
2014 es va notificar a la persona interessada la incoació 
de l’expedient i se li va sol·licitar l’esmena de la sol·licitud 
presentada. També es va comunicar que la instructora, 
atesa l’existència d’un procediment penal obert pels ma-
teixos fets (diligències prèvies núm. 657/2012, del Jutjat 
d’Instrucció núm. 7 de Sant Feliu de Llobregat), acor-
dava la paralització del procediment fins el moment en 
què es dicti resolució definitiva per la jurisdicció penal.

Per últim, cal esmentar que el 2 de maig de 2014, la 
senyora Maria Luz Díaz Chamizo, que no és la per-
sona que va formular la sol·licitud en via administra-
tiva, va interposar un recurs contenciós administratiu 
contra la denegació, per silenci administratiu, de la re-
clamació presentada el 23 de juliol de 2013. Aquest 
contenciós s’està tramitant per la Secció 4a. de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya amb el número 505/2014.

Barcelona, 7 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats al santuari de la Ma-
re de Déu de Queralt, de Berga
Tram. 314-14479/10

Resposta del Govern
Reg. 82634 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-14479/10 us 
informo del següent: 

El Santuari de la Mare de Déu de Queralt (Berga) es-
tà declarat com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), 
per Acord del Ple de l’Ajuntament de Berga de 2 de 
març de 2003, i és propietat de l’Ajuntament de Solso-
na en un 37% i de l’Ajuntament de Berga en un 63%.

L’any 2000 la parròquia va sol·licitar una subvenció de 
7.000.000 ptes., la qual va ser denegada per incompli-
ment o baixa valoració de les bases, apartat 6b) Im-
portància o interès historicoartístic de l’element i 6d) 
Circumstàncies econòmiques i d’equilibri territorial.

De llavors ençà, no consta cap intervenció de l’1% cul-
tural ni del Programa Caixes, ni hi ha tampoc cap sol-
licitud d’ajut pendent de resposta.

Barcelona, 8 d’octubre de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la consideració del Síndic de Greuges 
amb relació a la primera queixa presentada 
per la família d’una agent dels Mossos d’Es-
quadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de 
juliol de 2012
Tram. 314-14481/10

Resposta del Govern
Reg. 82734 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 314-14481/10 i 
314-14482/10, us informo del següent:

La valoració i la resposta a les consideracions realit-
zades pel Síndic de Greuges amb relació a les queixes 
presentades a la Direcció General de la Policia (DGP) 
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per la senyora Carolina Díaz han estat comunicades a 
la mateixa institució.

La DGP continuarà atenent les comunicacions que la 
senyora Carolina Díaz o els seus familiars hi desitgin 
fer arribar.

Barcelona, 7 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la consideració del Síndic de Greuges 
amb relació a la segona queixa presentada 
per la família d’una agent dels Mossos d’Es-
quadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de 
juliol de 2012
Tram. 314-14482/10

Resposta del Govern
Reg. 82734 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14481/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies presentades 
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana dels Mossos 
d’Esquadra de la plaça de Catalunya, a Bar-
celona, el 2014
Tram. 314-14532/10

Resposta del Govern
Reg. 82849 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14113/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’operacions conjuntes en-
tre els Mossos d’Esquadra i el Cos Nacional 
de Policia a Barcelona el 2012
Tram. 314-14535/10

Resposta del Govern
Reg. 82730 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14117/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’operacions conjuntes en-
tre els Mossos d’Esquadra i el Cos Nacional 
de Policia a Barcelona el 2014
Tram. 314-14536/10

Resposta del Govern
Reg. 82730 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14117/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’operacions conjuntes en-
tre els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Ur-
bana de Barcelona el 2012
Tram. 314-14537/10

Resposta del Govern
Reg. 82730 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14117/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’operacions conjuntes en-
tre els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Ur-
bana de Barcelona el 2014
Tram. 314-14538/10

Resposta del Govern
Reg. 82730 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14117/10.

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

2.25. PREGUNTES AL GOVERN

2.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el moment en què va tenir 
constància del brot de legionel·losi de Saba-
dell (Vallès Occidental)
Tram. 311-01756/10

Retirada

Retirada: Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa.
Sessió 21 de la Comissió de Salut, tinguda el 09.10.2014, 
DSPC-C 499.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions en matèria de 
salut pública arran del brot de legionel·losi 
de Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 311-01757/10

Retirada

Retirada: Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa.
Sessió 21 de la Comissió de Salut, tinguda el 09.10.2014, 
DSPC-C 499.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el focus del brot de legionel-
losi de Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 311-01758/10

Retirada

Retirada: Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa.
Sessió 21 de la Comissió de Salut, tinguda el 09.10.2014, 
DSPC-C 499.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures per a exigir res-
ponsabilitats arran del brot de legionel·losi 
de Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 311-01759/10

Retirada

Retirada: Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa.
Sessió 21 de la Comissió de Salut, tinguda el 09.10.2014, 
DSPC-C 499.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la coordinació amb l’Ajunta-
ment de Sabadell arran del brot de legionel·losi
Tram. 311-01760/10

Retirada

Retirada: Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa.
Sessió 21 de la Comissió de Salut, tinguda el 09.10.2014, 
DSPC-C 499.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els brots de legionel·losi de-
tectats el 2014
Tram. 311-01761/10

Retirada

Retirada: Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa.
Sessió 21 de la Comissió de Salut, tinguda el 09.10.2014, 
DSPC-C 499.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els controls per a garantir el 
compliment de la normativa de manteniment 
de les instal·lacions que poden originar brots 
de legionel·losi
Tram. 311-01762/10

Retirada

Retirada: Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa.
Sessió 21 de la Comissió de Salut, tinguda el 09.10.2014, 
DSPC-C 499.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’actualització dels censos 
municipals de torres de refrigeració i con-
densadors evaporatius
Tram. 311-01763/10

Retirada

Retirada: Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa.
Sessió 21 de la Comissió de Salut, tinguda el 09.10.2014, 
DSPC-C 499.

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 la mediació i la resolució del 
conflicte de Panrico
Tram. 310-00372/10

Anunci
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 82891 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 13.10.2014

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt 
(Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa d’Esquer-
res), d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
142 del Reglament del Parlament, presenten al Govern 
la pregunta següent, per tal que els sigui resposta oral-
ment en el Ple.

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

– Sobre l’acció política del Govern en la mediació i 
resolució del conflicte generat per l’empresa Panrico.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2014

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el tancament dels centres d’in-
ternament per a estrangers
Tram. 310-00373/10

Anunci
Sara vilà Galan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 83247 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 13.10.2014

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 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: 
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– Quin és el capteniment del Govern en relació al tan-
cament dels Centres d’Internament d’Estrangers?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014

Sara Vilà Galan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el servei ferroviari a les Terres 
de l’Ebre
Tram. 310-00374/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 83249 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 13.10.2014

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 
servei ferroviari a les Terres de l’Ebre?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el deute amb els ens locals
Tram. 310-00375/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 83250 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 13.10.2014

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 
els seu deute amb els ens locals?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les actuacions previstes per a 
defensar el tancament del projecte Castor i 
els interessos dels consumidors
Tram. 310-00376/10

Anunci
J. Lluís Salvadó i Tenesa, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 83253 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 13.10.2014

A la Mesa del Parlament

J. Lluís Salvadó i Tenesa, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 142 del Reglament 
del Parlament, presenta al Govern la pregunta següent, 
per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quines accions pensa emprendre el Govern de la 
Generalitat per a defensar el tancament definitiu del 
projecte Castor i la defensa dels interessos dels con-
sumidors?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014

J. Lluís Salvadó i Tenesa
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la pobresa energètica
Tram. 310-00377/10

Anunci
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 83254 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 13.10.2014

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

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
al voltant de la pobresa energètica?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la internacionalització de les 
empreses
Tram. 310-00378/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 83258 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 13.10.2014

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 és la valoració del Departament d’Empresa 
i Ocupació pel que fa a la internacionalització de les 
empreses catalanes?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les polítiques culturals del Go-
vern de l’Estat
Tram. 310-00379/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 83259 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 13.10.2014

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 és la valoració del Govern en relació a les po-
lítiques culturals de l’Estat?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les darreres negociacions per a 
incrementar les rutes i les freqüències de vol 
a l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 310-00380/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 83260 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 13.10.2014

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 de de les darreres ne-
gociacions per assolir més rutes i freqüències a l’Aero-
port del Prat?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU



21 d’octubre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 414

3.25.05. TRAMITACIONS EN CURS 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el projecte BCN World
Tram. 310-00381/10

Anunci
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 83264 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 13.10.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, 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: 

– En quin estat es troba el projecte recreatiu i turístic 
BCN World?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la protecció de dades personals
Tram. 310-00382/10

Anunci
Sergio Santamaría Santigosa, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 83265 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 13.10.2014

A la Mesa del Parlament

Sergio Santamaría Santigosa, 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 parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del Govern envers la protec-
ció de dades de caràcter personal?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014

Sergio Santamaría Santigosa
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la gestió de la crisi sanitària
Tram. 310-00383/10

Anunci
Carina Mejías Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 83267 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 13.10.2014

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 dies 15 i 
16 d’octubre de 2014.

– Sobre la gestió de la crisi sanitària.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del GP de C’s

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00218/10

Anunci
Albert Rivera Díaz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 82557 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 13.10.2014

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, 7 d’octubre de 2014

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s
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Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00219/10

Anunci
David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

Reg. 82892 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 13.10.2014

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt 
(Candidatura d’Unitat Popular– Alternativa d’Esquer-
res), d’acord amb el que estableix l’article 142 del Re-
glament del Parlament, formula la pregunta següent al 
president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

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

– Quina opinió mereix al president la situació política 
actual a Catalunya.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2014

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00220/10

Anunci
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 83246 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 13.10.2014

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, 13 d’octubre 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 la situació 
política
Tram. 317-00221/10

Anunci
Maurici Lucena i Betriu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 83251 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 13.10.2014

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, 13 d’octubre de 2014

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00222/10

Anunci
Marta Rovira i vergés, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 83255 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 13.10.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 142 del Reglament del Parla-
ment, formula la pregunta següent al president de la 
Generalitat, per tal que li sigui resposta oralment en 
el Ple.

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

– Quina valoració fa el president de la Generalitat dels 
darrers esdeveniments polítics succeïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC
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Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00223/10

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 

de Convergència i Unió

Reg. 83256 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 13.10.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 142 del Reglament del Parlament, formula la 
pregunta següent al president de la Generalitat, per tal 
que li sigui resposta oralment en el Ple.

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

– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en 
relació als darrers esdeveniments de l’actualitat polí-
tica?

Palau del Parlament, 13 d’octubre 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. 317-00224/10

Anunci
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 83266 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 13.10.2014

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, 13 d’octubre de 2014

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez
Presidenta del GP del PPC

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’aplicació de la llicència úni-
ca esportiva arran de la modificació de l’arti-
cle 32.4 de la Llei 10/1990, de l’esport
Tram. 311-01770/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81452 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 15.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Òscar Ordeig i Mo-
list, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del 
Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, 
per tal que els sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

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

– En quin moment es troba l’aplicació de la llicència 
única esportiva a través de la modificació del 32.4 de 
la llei 10/1990?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Marina Geli i Fàbrega Òscar Ordeig i Molist
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la valoració de l’aplicació de 
la llicència única esportiva arran de la mo-
dificació de l’article 32.4 de la Llei 10/1990, 
de l’esport
Tram. 311-01771/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81453 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 15.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Òscar Ordeig i Molist, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 143 del Reglament del Parla-
ment, presenten al Govern la pregunta següent, per tal 
que els sigui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quina valoració fa el Govern de la Generalitat sobre 
la futura aplicació de la llicència única esportiva a tra-
vés de la modificació del 32.4 de la llei 10/1990?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Marina Geli i Fàbrega Òscar Ordeig i Molist
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les inspeccions que la Ins-
pecció de Treball i de la Seguretat Social ha 
fet als clubs esportius i federacions espor-
tives
Tram. 311-01772/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81454 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 15.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Òscar Ordeig i Mo-
list, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del 
Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, 
per tal que els sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

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

– Quina valoració fa el Govern de la Generalitat sobre 
les inspeccions que s’han realitzat per part de la Ins-
pecció de Treball i de la Seguretat Social als clubs es-
portius i federacions esportives de Catalunya?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Marina Geli i Fàbrega Òscar Ordeig i Molist
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les modificacions normati-
ves que impulsarà perquè les persones que 
col·laboren amb les entitats esportives no 
estiguin incloses en el règim comú de la se-
guretat social
Tram. 311-01773/10

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81455 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Afers Institucionals, 15.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Marina Geli i Fàbrega, diputada, Òscar Ordeig i Mo-
list, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del 
Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, 
per tal que els sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

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

– Quines modificacions normatives impulsarà el Go-
vern de la Generalitat per tal que les persones que les 
persones que col·laboren amb les entitats esportives ca-
talanes i que reben petites compensacions no estiguin 
inclosos al regim comú de la seguretat social?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Marina Geli i Fàbrega Òscar Ordeig i Molist
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la gestió dels purins
Tram. 311-01784/10

Anunci
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 81504 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 15.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Quines mesures impulsarà el Govern per la gestió 
dels purins de les granges de Catalunya?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la concessió d’ajuts als ra-
maders per al tractament dels purins
Tram. 311-01785/10

Anunci
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 81505 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 15.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Té prevista el Govern la concessió d’ajudes als rama-
ders de Catalunya pel tractament dels purins?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’import global dels ajuts als 
ramaders per al tractament dels purins
Tram. 311-01786/10

Anunci
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 81506 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 15.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 

pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quin import global habilitarà el Govern per a la con-
cessió d’ajudes als ramaders de Catalunya pel tracta-
ment dels purins?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els terminis de la concessió 
d’ajuts als ramaders per al tractament dels 
purins
Tram. 311-01787/10

Anunci
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 81507 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 15.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– En quins terminis preveu el Govern concedir ajudes 
als ramaders de Catalunya pel tractament dels purins?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el termini previst per a pagar 
els ajuts pendents a productors, cooperati-
ves i entitats agraris
Tram. 311-01788/10

Anunci
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 81508 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 15.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– En quin termini preveu pagar el Govern els ajuts 
pendents als diferents productors, cooperatives i en-
titats agràries?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures adoptades per 
a facilitar la instal·lació de xarxes antipedra
Tram. 311-01789/10

Anunci
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 81509 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 15.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quines mesures ha implementat el Govern per faci-
litar la instal·lació de xarxes antipedra per les explota-
cions agràries catalanes els darrers dos anys?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures complementà-
ries previstes per a facilitar la instal·lació de 
xarxes antipedra
Tram. 311-01790/10

Anunci
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 81510 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 15.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quines mesures complementàries impulsarà el Go-
vern per facilitar la instal·lació de xarxes antipedra per 
les explotacions agràries catalanes?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures de control de 
l’abocament de purins
Tram. 311-01791/10

Anunci
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 81511 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 15.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Amb quines mesures de control compta el Gover-
nen relació a l’abocament incontrolat de purins de les 
granges de Catalunya?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la crisi de la fruita i el veto 
de Rússia
Tram. 311-01792/10

Anunci
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 81512 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 15.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quina valoració fa el Govern sobre les repercussions 
de la crisi de fruita i el veto de Rússia?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures adoptades per a 
pal·liar la crisi de la fruita i el veto de Rússia
Tram. 311-01793/10

Anunci
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 81513 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 15.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quines mesures ha emprès el Govern per tal de pal-
liar les repercussions de la crisi de fruita i el veto de 
Rússia?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la retirada de fruita per part 
de la Unió Europea
Tram. 311-01794/10

Anunci
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 81514 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 15.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
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del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quina valoració fa el Govern de les retirades de fuita 
per part de l’UE per fer front a la crisi de preus de la 
fruita i al veto de Rússia?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la distribució de les oficines 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 311-01795/10

Anunci
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 81515 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 15.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quina és la planificació del Govern en la distribu-
ció de les oficines del Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural arreu del 
territori?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el consum de fruita, verdura, 
carn i peix de proximitat
Tram. 311-01796/10

Anunci
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 81516 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 15.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quina valoració fa el Govern sobre el consum de 
fruita, verdura, carn i peix de proximitat entre els ciu-
tadans de Catalunya?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la incorporació al Projecte 
de llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2015 d’un cànon de l’aigua 
per a les explotacions ramaderes
Tram. 311-01797/10

Anunci
Òscar Ordeig i Molist, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 81517 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 15.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– El Govern té prevista la incorporació en el Projec-
te de Llei de Pressupostos de 2015 d’un nou cànon de 
l’aigua a les explotacions ramaderes?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els plans comarcals de mun-
tanya del període 2009-2012
Tram. 311-01798/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81520 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 09.10.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig 
i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Regla-
ment del Parlament, presenten al Govern la pregunta 
següent, per tal que els sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quina valoració fa el Govern de l’últim període dels 
Plans Comarcals de Muntanya del període 2009-2012?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Jordi Terrades i Santacreu Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’aprovació dels nous plans 
comarcals de muntanya
Tram. 311-01799/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 81521 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 09.10.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig 
i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Regla-

ment del Parlament, presenten al Govern la pregunta 
següent, per tal que els sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quan aprovarà el Govern els nous Plans Comarcals 
de Muntanya?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014

Jordi Terrades i Santacreu Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el restabliment de la gratuïtat 
del peatge de les Fonts (Vallès Occidental)
Tram. 311-01800/10

Anunci
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82581 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Territori i Sostenibilitat, 09.10.2014

A la Mesa de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Pere Navarro i Mo-
rera, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del 
Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, 
per tal que els sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

El passat 29 de gener el Parlament de Catalunya va 
aprovar la Resolució 493/X, mitjançant la qual s’insta-
va el Govern de la Generalitat a «incloure, en el termi-
ni d’un mes, el peatge de les Fonts (Vallès Occidental), 
de la carretera C-16, en el Pla d’homogeneïtzació de 
peatges, i restablir-ne la gratuïtat per a tot el sistema 
urbà de Terrassa».

Dos mesos després, el 27 de març, mitjançant el control 
de compliment número 290-00441/10, el Govern ma-
nifestava que «està valorant la implantació a l’autopista 
C-16 Sant Cugat - Terrassa - Manresa d’un conjunt de 
mesures coherents amb el pla d’homogeneïtzació dels 
peatges, tot garantint la viabilitat econòmico-financera 
de la concessió, els pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya i la millora de la gestió de la mobilitat en el 
seu corredor».

Atès que el Govern ha incomplert manifestament la 
Resolució parlamentària i no ha estat restablerta a dia 
d’avui la gratuïtat del peatge de Les Fonts, interessa 
saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 



21 d’octubre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 414

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 67

– Quan pensa el Govern restablir la gratuïtat del peat-
ge de Les Fonts de la carretera C-16?

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014

Jordi Terrades i Santacreu Pere Navarro i Morera
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC 

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de càmeres i ordinadors 
que fan servir les unitats de la Divisió d’In-
vestigació Criminal dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-16599/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 82033 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 càmeres de vídeo i fotografia i ordinadors 
necessiten actualment les unitats que conformen la Di-
visió d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esqua-
dra?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació necessària de càmeres i or-
dinadors a les unitats de la Divisió d’Investi-
gació Criminal dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-16600/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 82034 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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: 

– Considera el Govern que les unitats que conformen 
la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos d’Es-
quadra disposen de càmeres de vídeo i fotografia i els 
ordinadors necessaris per l’exercici de les seves fun-
cions?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius del retard en el pagament 
a les entitats que gestionen els serveis resi-
dencials per als infants, gent gran i discapa-
citats el setembre del 2014
Tram. 314-16601/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 82194 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 són els motius dels retards en els pagaments 
de l’import corresponent a la prestació que realitzen 
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entitats que gestionen serveis residencials dirigits a in-
fància, gent gran i discapacitats s per al mes de setem-
bre de 2014?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el calendari previst per al pagament del 
deute a les entitats que gestionen els serveis 
residencials per a infants, gent gran i disca-
pacitats corresponent al setembre del 2014
Tram. 314-16602/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 82195 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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: 

– Quin calendari té previst el Departament de Ben-
estar Social i Família per fer efectius els pagaments 
de l’import corresponent a la prestació que realitzen 
entitats que gestionen serveis residencials dirigits a in-
fància, gent gran i discapacitats del mes de setembre 
de 2014?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impagament a les entitats que ges-
tionen els serveis residencials per a infants, 
gent gran i discapacitats
Tram. 314-16603/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 82196 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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: 

– El Departament de Benestar Social i Família garan-
tirà en els propers mesos els pagaments de l’import 
corresponent a la prestació que realitzen entitats que 
gestionen serveis residencials dirigits a infància, gent 
gran i discapacitats?

– Com té previst el Departament de Benestar Social i 
Família evitar que es repeteixi l’impagament de l’im-
port corresponent a la prestació que realitzen entitats 
que gestionen serveis residencials dirigits a infància, 
gent gran i discapacitats?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a determinar quines de 
les entitats que gestionen els serveis resi-
dencials per a infants, gent gran i discapa-
citats poden suportar els retards en els pa-
gaments
Tram. 314-16604/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 82197 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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.

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

– De quina manera s’estan aplicant els retards en els 
pagaments de l’import corresponent a la prestació que 
realitzen les entitats que gestionen serveis residencials 
dirigits a infància, gent gran i discapacitats?

– Quins criteris s’utilitzen per determinar quines enti-
tats poden suportar econòmicament aquesta mesura i 
quines no?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per al pagament o l’impa-
gament de la prestació a les entitats que 
gestionen els serveis residencials per a in-
fants, gent gran i discapacitats
Tram. 314-16605/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 82198 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 són els criteris per procedir a pagar a uns i no 
a altres l’import corresponent a la prestació que realit-
zen les entitats que gestionen serveis residencials diri-
gits a infància, gent gran i discapacitats?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a garantir els serveis 
residencials per a infants, gent gran i disca-
pacitats
Tram. 314-16606/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 82199 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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: 

– Com pensa el Departament de Benestar Social i Fa-
mília garantir les prestacions que realitzen les entitats 
que gestionen serveis residencials dirigits a infància, 
gent gran i discapacitats?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a garantir la qualitat 
dels serveis residencials gestionats per en-
titats socials
Tram. 314-16607/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 82200 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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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– Com pensa el Departament de Benestar Social i Fa-
mília garantir la qualitat dels serveis residencials que 
gestionen les entitats socials?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les reunions de la Comissió de Seguiment 
del Pla de Suport al Tercer Sector Social
Tram. 314-16609/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 82202 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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: 

– Quin és el nombre de vegades i en quines dates ha 
convocat la Comissió de Seguiment del Pla de Suport 
al Tercer Sector les reunions específiques per a analit-
zar la informació sobre els pagaments pendents a les 
entitats del tercer sector social d’acord amb la Resolu-
ció 124/X del Parlament de Catalunya sobre l’impuls 
de mesures per a garantir la liquiditat de les entitats 
del tercer sector social?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les mesures adoptades per la Comissió 
de Seguiment del Pla de Suport al Tercer Sec-
tor Social amb relació als pagaments pen-
dents a les entitats del tercer sector social
Tram. 314-16610/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 82203 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 mesures i prioritats s’han establert en les re-
unions específiques de la Comissió de Seguiment del 
Pla de Suport al Tercer Sector per a evitar les conse-
qüències negatives que tenen els pagaments pendents 
per part de la Generalitat a les entitats del tercer sector 
socials, d’acord amb la Resolució 124/X del Parlament 
de Catalunya sobre l’impuls de mesures per a garantir 
la liquiditat de les entitats del tercer sector social?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures adoptades per la Comis-
sió de Seguiment del Pla de Suport al Tercer 
Sector Social amb relació al finançament de 
les entitats socials
Tram. 314-16611/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 82204 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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: 

– Quines mesures de millorament del finançament de 
les entitats socials s’han establert en les reunions es-
pecífiques de la Comissió de Seguiment del Pla de Su-
port al Tercer Sector d’acord amb la Resolució 124/X 
del Parlament de Catalunya sobre l’impuls de mesures 
per a garantir la liquiditat de les entitats del tercer sec-
tor social?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’establiment d’una línia de pagament 
preferent per a les entitats socials
Tram. 314-16612/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 82205 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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: 

– S’ha establert una línia de pagament preferent per a 
les entitats socials d’acord amb la Resolució 124/X del 
Parlament de Catalunya sobre l’impuls de mesures per 
a garantir la liquiditat de les entitats del tercer sector 
social?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la informació facilitada a les entitats so-
cials i empreses que gestionen serveis so cials 
amb relació a les incidències de liquiditat i tre-
soreria
Tram. 314-16613/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 82206 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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: 

– Com ha anat informant el Departament de Benestar 
Social i Família a les entitats socials i empreses que 
gestionen serveis socials de responsabilitat pública de 
cada una de les incidències que s’han anant produint 
relacionades amb la liquiditat i la tresoreria? S’ha acti-
vat l’espai diàleg per informar a les entitats?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reforma de la Llei de la renda míni-
ma d’inserció
Tram. 314-16614/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 82207 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 repetides ocasions el Govern s’ha compromès amb 
les entitats socials i entitats municipalistes, així com 
amb els agents econòmics i socials, a reformar la llei 
de la Renda Mínima d’Inserció.
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Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa a la re-
forma de la Llei de la Renda Mínima d’Inserció?

– El Parlament de Catalunya ha aprovat en vàries oca-
sions instar el Govern a procedir a la seva proposta de 
reforma durant el 2014, quins són els principals trets 
de la reforma?

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el model de garantia de rendes
Tram. 314-16615/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 82208 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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: 

– Quin model de garantia de rendes té el Govern?

– Quina relació i complementarietat tindran la llei de 
la Renda Mínima d’Inserció, la llei de prestacions so-
cials de caràcter econòmic, la proposició de la Renda 
Garantida de Ciutadania i l’anunciada llei de protecció 
social que la Consellera de Benestar Social i Família 
va anunciar?

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de titulars de la renda mí-
nima d’inserció
Tram. 314-16616/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 82209 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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: 

– Quin és el nombre de titulars de la renda mínima 
d’inserció que hi ha a Catalunya a 1 de gener, 1 de 
març, 1 de juny, 1 de setembre i 1 d’octubre de 2014? 
Desglossar per nombre total, per gènere, per franges 
d’edat i per demarcacions.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de beneficiaris de la renda 
mínima d’inserció
Tram. 314-16617/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 82210 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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: 

– Quin és el nombre de beneficiaris de la renda míni-
ma d’inserció que hi ha a Catalunya a 1 de gener, 1 de 
març, 1 de juny, 1 de setembre i 1 d’octubre de 2014? 
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Desglossar per nombre total, per gènere, per franges 
d’edat i per demarcacions.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import mitjà de la prestació de la ren-
da mínima d’inserció
Tram. 314-16618/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 82211 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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: 

– Quin és l’import mig de la prestació de la renda mí-
nima d’inserció a Catalunya a 1 de gener, 1 de març, 
1 de juny, 1 de setembre i 1 d’octubre de 2014? Des-
glossar per titulars sense persones a càrrec i amb per-
sones a càrrec.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import del pagament dels endarre-
riments als beneficiaris de la renda mínima 
d’inserció
Tram. 314-16619/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 82212 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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: 

– Quin és l’import que ha executat el Govern durant 
el 2014 per pagar endarreriments als beneficiaris de la 
renda mínima d’inserció?

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import dels endarreriments pendents 
de pagament als beneficiaris de la renda mí-
nima d’inserció del 2011 ençà
Tram. 314-16620/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 82213 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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: 

– Quin és l’import dels endarreriments pendents de 
pagament als beneficiaris de la renda mínima d’inser-
ció els anys 2011, 2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament dels endarreriments als 
beneficiaris de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-16621/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 82214 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 és la situació actual del pagament dels endar-
reriments als titulars de la renda mínima d’inserció?

– Quants titulars estan pendent de rebre el pagament 
dels endarreriments?

– Quina antiguitat tenen els endarreriments que estan 
pendents de pagament?

– Quin import mig està pendent de pagament per cada 
un dels titulars de la renda mínima d’inserció?

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’expedients amb incidèn-
cies o amb suspensió del programa de la 
renda mínima d’inserció del 2011 ençà
Tram. 314-16622/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 82215 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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: 

– Quin és el número d’expedients que estan en situació 
d’incidències i amb suspensió del programa de la ren-
da mínima d’inserció per motius administratius durant 
els anys 2011, 2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el termini mitjà entre la concessió de 
la renda mínima d’inserció i el cobrament de 
la primera mensualitat del 2011 ençà
Tram. 314-16623/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 82216 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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: 

– Quin és el temps mig per cobrar la primera mensua-
litat de la renda mínima d’inserció, un cop està conce-
dida per la comissió interdepartamental, els anys 2011, 
2012, 2013 i primer semestre del 2014?

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el termini mitjà entre la sol·licitud de la ren-
da mínima d’inserció i el cobrament de la pri-
mera mensualitat del 2011 ençà
Tram. 314-16624/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 82217 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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: 

– Quin és el temps mig per cobrar la primera mensu-
alitat de la renda mínima d’inserció, des de la data de 
sol·licitud, els anys 2011, 2012, 2013 i primer semestre 
2014?

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones incorporades 
al programa de la renda mínima d’inserció 
del 2011 ençà
Tram. 314-16625/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 82218 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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: 

– Quin és el número de persones que s’han incorporat 
al programa de la renda mínima d’inserció durant els 
anys 2011, 2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que han sortit 
del programa de la renda mínima d’inserció 
del 2011 ençà
Tram. 314-16626/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 82219 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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: 

– Quin és el número de persones que han sortit del 
programa de la renda mínima d’inserció els anys 2011, 
2012, 2013 i 2014?

– Quins són els motius de cada una de les persones 
que han sortit del programa de la renda mínima d’in-
serció els anys 2011, 2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC



21 d’octubre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 414

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de titulars de la renda mí-
nima d’inserció que han fet alguna acció de 
polítiques actives d’ocupació el 2013 i el 2014
Tram. 314-16627/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 82220 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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: 

– Quants titulars de la renda mínima d’inserció han 
executat alguna acció de polítiques actives d’ocupació 
els anys 2013 i el 2014? Desglossar per tipus d’acció 
ocupacional i comarca.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de titulars de la renda mí-
nima d’inserció que han seguit el programa 
«Treball i formació» el 2013 i el 2014
Tram. 314-16628/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 82221 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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: 

– Quin és el nombre total de titulars de la renda mí-
nima d’inserció que s’han incorporat al programa de 
plans d’ocupació Formació i Treball els anys 2013 i 
2014? Quin és el nombre de titulars que s’han incorpo-

rat per cada una de les convocatòries fetes i per cada 
un dels municipis de Catalunya?

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de titulars de la renda mí-
nima d’inserció que han acabat el programa 
«Treball i formació» i han trobat feina
Tram. 314-16629/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 82222 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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: 

– Quin és el nombre de titulars de la renda mínima 
d’inserció que han acabat el programa Formació i Tre-
ball i que han trobat feina?

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de titulars de la renda mí-
nima d’inserció que han acabat el programa 
«Treball i formació» i s’han reincorporat al 
programa de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-16630/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 82223 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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.

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

– Quin és el nombre de titulars de la renda mínima 
d’inserció que han acabat el programa Formació i Tre-
ball i que s’han reincorporat al programa de la renda 
mínima d’inserció?

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de titulars de la renda mí-
nima d’inserció que han acabat el programa 
«Treball i formació» i han passat a tenir una 
prestació per desocupació
Tram. 314-16631/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 82224 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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: 

– Quin és el nombre de titulars de la renda mínima 
d’inserció que han acabat el programa Formació i Tre-
ball i que han passat a tenir una prestació per desocu-
pació?

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de titulars de la renda mí-
nima d’inserció que han acabat el programa 
«Treball i formació» i han passat a tenir un 
subsidi d’ocupació
Tram. 314-16632/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 82225 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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: 

– Quin és el nombre de titulars de la renda mínima 
d’inserció que han acabat el programa Formació i Tre-
ball i que han passat a tenir un subsidi d’ocupació?

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els titulars de la renda mínima d’inser-
ció que romanen en el programa «Treball i 
ocupació» durant uns mesos
Tram. 314-16633/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 82226 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 actuacions ha portat a terme el Govern pels 
titulars de la renda mínima d’inserció que romanen al 
programa Formació i Treball després d’uns mesos? 
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Quin és el nombre de titulars que han perdut la presta-
ció? Per quins motius?

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’avaluació d’un complement salarial 
per als beneficiaris de la renda mínima d’in-
serció inserits en el mercat de treball
Tram. 314-16634/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 82227 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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: 

– S’ha realitzat l’avaluació de l’establiment del com-
plement salarial per als beneficiaris de la renda míni-
ma d’inserció que estan inserits al mercat de treball, 
de manera que la inserció laboral sempre comporti un 
incentiu econòmic respecte de la percepció de la renda 
mínima d’inserció i no impliqui una pèrdua de drets 
de percepció d’aquesta renda si s’extingeix la inserció 
laboral? Quina és aquesta avaluació? Es pensa modifi-
car la norma per tal d’habilitar-lo?

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places residencials per 
a gent gran a Reus (Baix Camp) el 2011
Tram. 314-16635/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82228 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferre, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quin és el nombre de places residencials per a gent 
gran que hi havia a la ciutat de Reus l’any 2011?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferre
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places residencials per 
a gent gran a Reus (Baix Camp) el 2012
Tram. 314-16636/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82229 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferre, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quin és el nombre de places residencials per a gent 
gran que hi havia a la ciutat de Reus l’any 2012?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferre
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places residencials per 
a gent gran a Reus (Baix Camp) el 2013
Tram. 314-16637/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82230 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferre, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quin és el nombre de places residencials per a gent 
gran que hi havia a la ciutat de Reus l’any 2013?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferre
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places residencials per 
a gent gran a Reus (Baix Camp) el 2014
Tram. 314-16638/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82231 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferre, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quin és el nombre de places residencials per a gent 
gran que hi havia a la ciutat de Reus l’any 2014?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferre
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places públiques a les 
residències i centres de dia per a gent gran 
de Reus (Baix Camp) el 2011
Tram. 314-16639/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82232 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferre, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quin és el nombre de places públiques que hi havia 
a cada una de les residències de gent gran i centres de 
dia de Reus l’any 2011?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferre
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places públiques a les 
residències i centres de dia per a gent gran 
de Reus (Baix Camp) el 2012
Tram. 314-16640/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82233 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferre, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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



21 d’octubre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 414

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 80

– Quin és el nombre de places públiques que hi havia 
a cada una de les residències de gent gran i centres de 
dia de Reus l’any 2012?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferre
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places públiques a les 
residències i centres de dia per a gent gran 
de Reus (Baix Camp) el 2013
Tram. 314-16641/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82234 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferre, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quin és el nombre de places públiques que hi havia 
a cada una de les residències de gent gran i centres de 
dia de Reus l’any 2013?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferre
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places públiques a les 
residències i centres de dia per a gent gran 
de Reus (Baix Camp) el 2014
Tram. 314-16642/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82235 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferre, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 

d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quin és el nombre de places públiques que hi havia 
a cada una de les residències de gent gran i centres de 
dia de Reus l’any 2014?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferre
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places concertades a 
les residències i centres de dia per a gent 
gran de Reus (Baix Camp) el 2011
Tram. 314-16643/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82236 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferre, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quin és el nombre de places concertades que hi ha-
via a cada una de les residències de gent gran i centres 
de dia de Reus l’any 2011?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferre
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places concertades a 
les residències i centres de dia per a gent 
gran de Reus (Baix Camp) el 2012
Tram. 314-16644/10

Formulació

Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82237 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferre, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quin és el nombre de places concertades que hi ha-
via a cada una de les residències de gent gran i centres 
de dia de Reus l’any 2012?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferre
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places concertades a 
les residències i centres de dia per a gent 
gran de Reus (Baix Camp) el 2013
Tram. 314-16645/10

Formulació

Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82238 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferre, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quin és el nombre de places concertades que hi ha-
via a cada una de les residències de gent gran i centres 
de dia de Reus l’any 2013?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferre
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places concertades a 
les residències i centres de dia per a gent 
gran de Reus (Baix Camp) el 2014
Tram. 314-16646/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82239 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferre, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quin és el nombre de places concertades que hi ha-
via a cada una de les residències de gent gran i centres 
de dia de Reus l’any 2014?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferre
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places privades a les re-
sidències i centres de dia per a gent gran de 
Reus (Baix Camp) el 2011
Tram. 314-16647/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82240 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferre, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
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d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quin és el nombre de places privades que hi havia 
a cada una de les residències de gent gran i centres de 
dia de Reus l’any 2011?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferre
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places privades a les re-
sidències i centres de dia per a gent gran de 
Reus (Baix Camp) el 2012
Tram. 314-16648/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82241 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferre, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quin és el nombre de places privades que hi havia 
a cada una de les residències de gent gran i centres de 
dia de Reus l’any 2012?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferre
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places privades a les re-
sidències i centres de dia per a gent gran de 
Reus (Baix Camp) el 2013
Tram. 314-16649/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82242 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferre, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quin és el nombre de places privades que hi havia 
a cada una de les residències de gent gran i centres de 
dia de Reus l’any 2013?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferre
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places privades a les re-
sidències i centres de dia per a gent gran de 
Reus (Baix Camp) el 2014
Tram. 314-16650/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82243 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Se-
gú Ferre, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 
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– Quin és el nombre de places privades que hi havia 
a cada una de les residències de gent gran i centres de 
dia de Reus l’any 2014?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Segú Ferre
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de mòduls prefabricats 
amb què ha començat el curs 2014-2015
Tram. 314-16651/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 82559 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

María José García Cuevas, diputada del Grup Parla-
mentari 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: 

– Amb quin nombre de barracons provisionals ha co-
mençat el present curs? Detallar per centre educatiu.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2014 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels mòduls prefabricats 
prevista per al curs 2014-2015
Tram. 314-16652/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 82560 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

María José García Cuevas, diputada del Grup Parla-
mentari 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 és la previsió de la evolució del nombre de 
barracons provisionals que fa el Departamernt d’Ense-
nyament per el present curs? Detallar per centre edu-
catiu.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2014 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió del Departament d’Ense-
nyament amb relació als mòduls prefabricats
Tram. 314-16653/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 82561 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

María José García Cuevas, diputada del Grup Parla-
mentari 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 és la previsió que fa el Departament d’Ense-
nyament del nombre de barracons provisionals a llarg 
termini? Detallar per centre educatiu.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2014 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les matèries impartides en els mòduls 
prefabricats en centres educatius
Tram. 314-16654/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 82562 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

María José García Cuevas, diputada del Grup Parla-
mentari 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: 

– Respecte als barracons instalats en centres educa-
tius, quin tipus de matèria s’imparteix en aquests? De-
tallar la matèria i el centre educatiu.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2014 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la retirada dels mòduls prefabricats 
dels centres educatius
Tram. 314-16655/10

Formulació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 82563 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

María José García Cuevas, diputada del Grup Parla-
mentari 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 previsió de retirada dels barracons provisio-
nals situats en centres educatius fa el Govern? Detallar 
per centre.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2014 

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el restabliment de la gratuïtat del peat-
ge de les Fonts (Vallès Occidental)
Tram. 314-16656/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82580 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Pere Navarro i Mo-
rera, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

El passat 29 de gener el Parlament de Catalunya va 
aprovar la Resolució 493/X, mitjançant la qual s’insta-
va el Govern de la Generalitat a «incloure, en el termi-
ni d’un mes, el peatge de les Fonts (Vallès Occidental), 
de la carretera C-16, en el Pla d’homogeneïtzació de 
peatges, i restablir-ne la gratuïtat per a tot el sistema 
urbà de Terrassa».

Dos mesos després, el 27 de març, mitjançant el con-
trol de compliment número 290-00441/10, el Govern 
manifestava que «està valorant la implantació a l’au-
topista C-16 Sant Cugat - Terrassa - Manresa d’un 
conjunt de mesures coherents amb el pla d’homoge-
neïtzació dels peatges, tot garantint la viabilitat eco-
nòmico-financera de la concessió, els pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya i la millora de la gestió de la 
mobilitat en el seu corredor».

Atès que el Govern ha incomplert manifestament la 
Resolució parlamentària i no ha estat restablerta a dia 
d’avui la gratuïtat del peatge de Les Fonts, interessa 
saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari: 

– Quan pensa el Govern restablir la gratuïtat del peat-
ge de Les Fonts de la carretera C-16?

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu Pere Navarro i Morera
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mecanismes de coordinació amb 
el Ministeri de Sanitat arran del cas de con-
tagi secundari d’Ebola
Tram. 314-16657/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82584 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– S’han establert mecanismes de coordinació entre el 
Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes pel 
primer cas de contagi secundari d’Ebola a Espanya?

– Quins són aquests mecanismes?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la revisió dels protocols sobre l’Ebola
Tram. 314-16658/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82585 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– S’estan revisant els protocols existents en relació a 
l’Ebola?

– Quines noves accions es preveu dur a terme?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures concretes per a evitar 
nous casos de contagi secundari d’Ebola
Tram. 314-16659/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82586 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Hi ha alguna mesura concreta per evitar nous casos 
de contagi secundari d’Ebola?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la petició de l’Ajuntament de Vacaris-
ses per a la construcció d’una passarel·la 
per a vianants per a travessar la carretera 
C-58 a l’altura de la urbanització Can Serra
Tram. 314-16660/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 82615 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– El Govern ha rebut la petició de l’Ajuntament de Va-
carisses per la construcció d’una passarel·la peatonal 
per travessar la C-58 a l’alçada de la Urbanització de 
Can Serra?

– En quina data va rebre la petició?

– Quina ha estat la resposta del Govern assenyalant la 
data de resposta?

– El Govern té previst fer-ho?

– En quina data?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la petició de l’Ajuntament de Vaca-
risses per a la construcció d’un pas de vi-
anants per a travessar la carretera C-58 i la 
riera del Palà al punt quilomètric 35,5
Tram. 314-16661/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 82616 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– El Govern ha rebut la petició de l’Ajuntament de Va-
carisses per la construcció d’un pas de vianants per 
travessar la C-58 i la riera del Palà, a l’alçada del qui-
lòmetre 35,5?

– En quina data va rebre la petició?

– Quina ha estat la resposta del Govern assenyalant la 
data de resposta?

– El Govern té previst fer-ho?

– En quina data?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2014 

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament de la subvenció del Mi-
nisteri d’Habitatge per a la renovació del 
centre urbà de Salt (Gironès)
Tram. 314-16662/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb dos 

altres diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82639 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Juli Fernandez Iru-
ela, diputat, Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

El passat 10 de juny de 2010, l’Ajuntament de Salt, la 
Generalitat de Catalunya i el Ministerio de la Vivien-
da van signar un conveni relatiu a l’Àrea de Renovació 
Urbana «Centre urbà de Salt», que en el seu apartat 9è 
d’abonament de la subvención per part del Ministerio 
de la vivienda establia: 

«L’abonament de la subvenció a càrrec del Ministe-
rio de la Vivienda es realitzarà directament a l’Ajun-
tament de Salt, pagant 2.678.700 €, corresponents 
a l’aportació del Ministerio de la Vivienda per l’any 
2010 a la signatura del present acord».

Malgrat que el conveni deia que el Ministerio de la Vi-
vienda pagaria directament a l’Ajuntament de Salt els 
2.678.700 €, aquest pagament es va realitzar mitjan-
çant dipòsit del Ministerio de la Vivienda a la Genera-
litat de Catalunya.

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

– En quina data va rebre la Generalitat el dipòsit del 
pagament de la subvenció per l’Ajuntament de Salt?

– Quantes vegades l’Ajuntament de Salt ha reclamat a 
la Generalitat de forma oficial el pagament d’aquesta 
quantitat?

– Per què a hores d’ara no s’ha fet el traspàs dels diners 
de la Generalitat a l’Ajuntament de Salt?

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu, Juli Fernandez Iruela, Ma-
rina Geli i Fàbrega, diputats del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels casos d’hepatitis C del 
2003 ençà
Tram. 314-16663/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82640 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució anual en el període 2003-
2013 i primer semestre de 2014, del nombre de casos, 
incidència i prevalença dels casos d’hepatitis C a Ca-
talunya, concretant per causes d’infecció, sexe, edat, 
distribució territorial segons dades de vigilància epi-
demiològica de l’Agència Salut Pública de Catalunya, 
de l’Agència de Salut Pública de Barcelona i del Cen-
tre d’Estudis Epidemiològics sobre les ITS i Sida de 
Catalunya (CEEISCAT)?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels brots d’hepatitis C del 
2003 ençà
Tram. 314-16664/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82641 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució anual dels brots d’hepati-
tis C en el període 2003-2013 i primers nou mesos de 
2014, concretant nombre de casos, localització per Re-
gions sanitàries i Barcelona ciutat, vies de contagi i 
actuacions?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels casos d’hepatitis C per 
transmissió sexual del 2003 ençà
Tram. 314-16665/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82642 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució anual en el període 2003-
2013 i primer semestre de 2014 de l’hepatitis C com a 
infecció de transmissió sexual (ITS), indicant pràcti-
ques sexuals (homosexuals, heterosexuals...), edat, co-
adjuvants, localització, coinfecció amb VIH i altres?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2014 

Núria Segú Ferré Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el cost de les intervencions per transplan-
tament hepàtic i els fàrmacs de nova generació
Tram. 314-16666/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82643 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és l’evolució del cost anual de la intervenció 
per trasplantament hepàtic comparant amb l’evolució 
del cost anual de fàrmacs de nova generació?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’evolució dels transplantaments hepàtics
Tram. 314-16667/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82644 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució anual dels transplantaments 
hepàtics des del primer efectuat a Catalunya, concre-
tant centres, malalties de base, hepatopatia C, coinfec-
cions amb virus de l’hepatitis B i/o C i amb VIH?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels casos d’hepatitis C 
aguda i crònica
Tram. 314-16668/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82645 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució anual dels casos a Catalu-
nya des de que s’inicia el registre de l’hepatitis C agu-
da i crònica?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment de porcs senglars i conills 
al Vallès Oriental
Tram. 314-16669/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 82668 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

A la comarca del Vallès Oriental, segons denuncia el 
sindicat Unió de Pagesos i reconeix Medi Natural es-
tan patint un excés de senglars i conills.

Per poder posar remei ràpid i «eficaç» el Agents rurals 
han posat en marxa les autoritzacions telemàtiques i 
automàtiques pel caçadors.
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1. Quin ha estat l’increment de senglar i conill en el 
Vallès Oriental en aquest últim temps?

2. Quines altres mesures s’han adoptat apart de la ba-
tuda mitjançant les autoritzacions telemàtiques?

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2014 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inclusió d’una pregunta relativa a 
l’apreciació de l’esperança de vida del paci-
ent en el Programa de prevenció i atenció a 
la cronicitat
Tram. 314-16670/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 82669 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

És cert que el Departament de Salut, dins del Progra-
ma de Prevenció i atenció a la Cronicitat fa respondre 
als metges de família la pegunta «Li sorprendria que 
aquest pacient moris durant els propers 12 mesos?» 

– Si és cert, quines conseqüències té per l’atenció del 
malalt una resposta negativa?

– En cas de resposta negativa, està garantit el coneixe-
ment i consentiment del pacient per a ser inclòs en el 
programa?

– Quins riscos respecte la confidencialitat de les seves 
dades mèdiques comporta per al pacient estar inclòs 
en aquest programa? Quines mesures s’han posat per a 
evitar aquests riscos?

– Quines evidències té el Departament que la manca 
de catalogació de malalt fràgil, crònic complex, o amb 
escassa esperança de vida que existia fins ara fos equi-
valent a desconeixement d’aquestes circumstàncies 
per part del seu equip assistencial de proximitat?

– És cert que els professionals que s’estan destinant a 
les noves tasques específiques creades pel Programa 
de prevenció i atenció a la cronicitat provenen bàsi-

cament d’equips d’Atenció Primària? S’han substituït 
aquests professionals en l’Atenció Primària? O el Pro-
grama de cronicitat ha acabat comportant un debilita-
ment dels equips assistencials de l’AP?

– Quants nous recursos, econòmics i humans, s’han 
destinat a aquest programa?

– Quines evidències es tenen que aquest tipus de can-
vis milloraran l’atenció als pacients crònics?

– S’ha realitzat alguna primera avaluació dels resultats 
obtinguts fins ara?

– Ha estat pactat, aquest programa d’atenció a la cro-
nicitat, amb els professionals de Primària i/o amb els 
principals fòrums o associacions professionals d’a-
quest àmbit assistencial?

– Quin, dins del Departament, és el responsable d’a-
quest programa?

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2014 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Parc Natural del Cap de Creus
Tram. 314-16671/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, juntament amb una 

altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82772 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Marina Geli i Fà-
brega, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quina és la situació actual del Pla de Gestió del Parc 
natural del Cap de Creus, indicant evolució cronològi-
ca des del seu inici, legacions dels municipis, entitats i 
particulars i accions a curt termini?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2014 

Jordi Terrades i Santacreu Marina Geli i Fàbrega
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la proposta del Departament d’Econo-
mia i Coneixement al Govern de l’Estat amb 
relació a la conversió de les carreres univer-
sitàries
Tram. 314-16672/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82773 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Marina 
Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quina proposta fa el Departament d’Economia i Co-
neixement per convertir els estudis de graus de quatre 
a tres cursos, indicant cada un de les disciplines aca-
dèmiques? De quins acords disposa el Departament 
d’Economia i Coneixement amb el Govern Espanya, 
amb el Consell Interuniversitari, amb cada Facultat-
Departament per portar a terme aquesta reforma?

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Marina Geli i Fà-
brega, diputades, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els models europeus i internacionals 
en què es basa per a proposar carreres uni-
versitàries de tres cursos
Tram. 314-16673/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82774 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Marina 
Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– En quins models comparats europeus i internacio-
nals es recolza el Departament d’Economia i Conei-
xement per proposar graus de tres cursos? I en conse-
qüència, en quin model es basa la revisió de duració 
i continguts dels màsters professionals o d’especialit-
zació?

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Marina Geli i Fà-
brega, diputades, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’evolució de l’assignació pressu-
postària per a les universitats en el període 
2000-2014
Tram. 314-16674/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82775 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Marina 
Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quina ha sigut l’evolució de l’assignació pressupos-
tària pública anual a cada Universitat en el període 
2000-2014, any a any? Es demana aquesta informació 
indicant la xifra total del pressupost de cada Univer-
sitat i el percentatge que correspon en relació aquest 
i en relació al pressupost total per les Universitats pú-
bliques.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Marina Geli i Fà-
brega, diputades, del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del pressupost per a les uni-
versitats i per a l’educació superior en el pe-
ríode 2000-2014
Tram. 314-16675/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82776 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Marina 
Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quina ha sigut l’evolució, en termes de PIB, del pres-
supost dedicat a les Universitats i Educació Superior 
a Catalunya (indicant totals, públiques i privades) i la 
despesa per alumne i habitant des l’any 2000 fins el 
2014, comparant amb Unió Europea i països OCDE?

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Marina Geli i Fà-
brega, diputades, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del pressupost per als parcs 
científics
Tram. 314-16676/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82777 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Marina 
Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quina és l’evolució de cada Parc Científic de Catalu-
nya pel que fa dades de pressupost, deute i dèficit, des 

de la seva creació fins a l’actualitat i quins plans con-
junts Govern - Universitats disposa cadascun?

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Marina Geli i Fà-
brega, diputades, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de beneficiaris de be-
ques universitàries del Ministeri d’Educació i 
Cièn cia en el període 2000-2014
Tram. 314-16677/10

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82778 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada, Marina 
Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quin és el nombre total d’estudiants catalans que han 
estat beneficiaris de beques i ajuts del Ministerio d’Edu-
cación y Ciencia per a estudis universitaris en el període 
2000-2014? Quin és l’import mitjà d’aquestes beques i 
ajuts per a cada estudiat beneficiari/a a cada any?

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2014 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, Marina Geli i Fà-
brega, diputades, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els edificis que s’ha venut la Generalitat
Tram. 314-16679/10

Formulació
Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82793 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
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pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quins edificis ha venut la Generalitat de Catalunya 
del seu patrimoni a 30 de setembre de 2014 i qui són, 
de manera detallada, els seus compradors? Voldríem 
la llista detallada de cada un dels immobles.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2014 

Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ingressos obtinguts per la Genera-
litat per la venda d’immobles
Tram. 314-16680/10

Formulació
Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82794 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins ingressos ha obtingut la Generalitat de les 
vendes d’immobles fins a 30 de setembre de 2014? 
Voldríem la llista de les xifres associada a cada un 
dels immobles venuts.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2014 

Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el lloguer d’edificis venuts per la Ge-
neralitat
Tram. 314-16681/10

Formulació
Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82795 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins edificis venuts passaran a ser ocupats per la 
Generalitat en règim de lloguer? Dels que passaran a 
règim de lloguer, quin és el lloguer anual que pagarà 
la Generalitat? Aquest preu ha patit desviacions o can-
vis en el procés de venda? I quin departament ocupa-
rà cada espai en lloguer? Voldríem la llista detallada 
d’edifici, departament que l’ocupa i preu lloguer ini-
cial i final.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2014 

Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el preu de sortida i l’import ingressat 
en la venda d’immobles de la Generalitat
Tram. 314-16682/10

Formulació
Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82796 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

En la venta de quins immobles de la Generalitat, el 
preu de venda ha estat reduït en relació al preu de sor-
tida? Quina és la xifra inicial i final de cada una de les 
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vendes? Voldríem la llista detallada dels imports ini-
cials i finals.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2014 

Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els edificis de propietat de la Genera-
litat que estan buits
Tram. 314-16683/10

Formulació
Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82797 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quants edificis en propietat de la Generalitat estan 
actualment buits? Quins són?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2014 

Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els edificis que ocupa la Generalitat 
en règim de lloguer
Tram. 314-16684/10

Formulació
Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82798 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quants edificis ocupa la Generalitat en règim de llo-
guer? Quin són? I quin és el preu de lloguer que es pa-
ga per cada edifici?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2014 

Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import comptabilitzat per ingressos 
atípics fins el 30 de setembre de 2014
Tram. 314-16685/10

Formulació
Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 82799 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

A la Mesa del Parlament

Alícia Romero Llano, diputada 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Dels 2.318 milions d’euros que el Govern preveu in-
gressar a través d’ingressos atípics (venda de patrimo-
ni, concessions, etc.) quina és la xifra assolida fins a 30 
de setembre de 2014? I del total, quina xifra ha estat 
per venta de patrimoni i quina per concessions?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2014 

Alícia Romero Llano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el coneixement pel Departament d’In-
terior de la concentració que es va fer davant 
el Palau de Justícia el 9 d’octubre de 2014
Tram. 314-16686/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 82835 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 
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pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

El dia 9 d’octubre de 2014 s’han produït unes agressi-
ons per part d’un grup de feixistes i neonazis, entre els 
quals sembla que hi ha membres del Casal Tramunta-
na i altres grups organitzats, contra un grup de mani-
festants concentrats davant el Palau de la Justícia de 
Barcelona, en suport als acusats de provocar lesions a 
un dels impulsors del Casal Tramuntana. Interessa sa-
ber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Tenia coneixement el Departament d’Interior de la 
concentració del grup de persones davant el Palau de 
Justícia per donar suport als acusats de provocar lesi-
ons a un dels impulsors del Casal Tramuntana?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el coneixement pel Departament d’In-
terior de la convocatòria promoguda per 
grups d’extrema dreta el 9 d’octubre de 2014
Tram. 314-16687/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 82836 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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.

El dia 9 d’octubre de 2014 s’han produït unes agressi-
ons per part d’un grup de feixistes i neonazis, entre els 
quals sembla que hi ha membres del Casal Tramunta-
na i altres grups organitzats, contra un grup de mani-
festants concentrats davant el Palau de la Justícia de 
Barcelona, en suport als acusats de provocar lesions a 
un dels impulsors del Casal Tramuntana. Interessa sa-
ber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Tenia coneixement el Departament d’Interior de la con-
vocatòria pública que alguns grups d’extrema dreta ha-
vien promogut, al mateix lloc, dia i hora en què estava 
prevista la concentració de suport als acusats d’haver pro-
vocat lesions a un dels impulsors del Casal Tramuntana?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’existència d’algun tipus de mediació 
amb els convocants de les dues concentra-
cions que es van fer davant el Palau de Jus-
tícia el 9 d’octubre de 2014
Tram. 314-16688/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 82837 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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.

El dia 9 d’octubre de 2014 s’han produït unes agressi-
ons per part d’un grup de feixistes i neonazis, entre els 
quals sembla que hi ha membres del Casal Tramunta-
na i altres grups organitzats, contra un grup de mani-
festants concentrats davant el Palau de la Justícia de 
Barcelona, en suport als acusats de provocar lesions a 
un dels impulsors del Casal Tramuntana. Interessa sa-
ber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– En cas que el Departament d’Interior hagi tingut co-
neixement d’alguna d’aquestes convocatòries, hi ha 
hagut algun tipus de mediació o interlocució amb els 
convocants o, posteriorment, amb els presents a amb-
dues convocatòries?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’algun dispositiu de segu-
retat dels Mossos d’Esquadra davant el Pa-
lau de Justícia el 9 d’octubre de 2014
Tram. 314-16689/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 82838 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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 
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pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

El dia 9 d’octubre de 2014 s’han produït unes agressi-
ons per part d’un grup de feixistes i neonazis, entre els 
quals sembla que hi ha membres del Casal Tramunta-
na i altres grups organitzats, contra un grup de mani-
festants concentrats davant el Palau de la Justícia de 
Barcelona, en suport als acusats de provocar lesions a 
un dels impulsors del Casal Tramuntana. Interessa sa-
ber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Tenia previst el Departament d’Interior algun tipus 
de dispositiu de seguretat per evitar possibles aldarulls 
o confrontacions davant la seu del TSJC, durant la pre-
vista celebració del judici esmentat? Si és així, quines 
característiques teniu aquest dispositiu? Quants agents 
n’han format part?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra 
enfront de la intenció agressiva d’un grup 
d’extrema dreta davant el Palau de Justícia 
el 9 d’octubre de 2014
Tram. 314-16690/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 82839 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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.

El dia 9 d’octubre de 2014 s’han produït unes agressi-
ons per part d’un grup de feixistes i neonazis, entre els 
quals sembla que hi ha membres del Casal Tramunta-
na i altres grups organitzats, contra un grup de mani-
festants concentrats davant el Palau de la Justícia de 
Barcelona, en suport als acusats de provocar lesions a 
un dels impulsors del Casal Tramuntana. Interessa sa-
ber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Tenia previst el Departament d’Interior algun tipus 
de dispositiu de seguretat per evitar possibles aldarulls 
o confrontacions davant la seu del TSJC, durant la pre-
vista celebració del judici esmentat? Si és així, quines 

característiques tenia aquest dispositiu? Quants agents 
n’han format part?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra en 
els aldarulls produïts davant el Palau de Jus-
tícia el 9 d’octubre de 2014
Tram. 314-16691/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 82840 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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.

El dia 9 d’octubre de 2014 s’han produït unes agressi-
ons per part d’un grup de feixistes i neonazis, entre els 
quals sembla que hi ha membres del Casal Tramunta-
na i altres grups organitzats, contra un grup de mani-
festants concentrats davant el Palau de la Justícia de 
Barcelona, en suport als acusats de provocar lesions a 
un dels impulsors del Casal Tramuntana. Interessa sa-
ber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quant de temps van trigar els agents en actuar, un 
cop s’han produït els primers aldarulls?

– Era possible, des del punt de vista tàctic i operatiu, 
haver evitat les agressions que s’han produït?

– Per quines raons tàctiques i operatives no s’ha inter-
vingut per evitar la consumació d’aquestes agressions i 
el xoc entre tots dos grups de persones?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació que tenien els Mossos 
d’Esquadra amb relació a les dues concen-
tracions que es van fer davant el Palau de 
Justícia el 9 d’octubre de 2014
Tram. 314-16692/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 82841 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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.

El dia 9 d’octubre de 2014 s’han produït unes agressi-
ons per part d’un grup de feixistes i neonazis, entre els 
quals sembla que hi ha membres del Casal Tramunta-
na i altres grups organitzats, contra un grup de mani-
festants concentrats davant el Palau de la Justícia de 
Barcelona, en suport als acusats de provocar lesions a 
un dels impulsors del Casal Tramuntana. Interessa sa-
ber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Els agents dels Mossos d’Esquadra que formaven 
part del dispositiu estaven assabentats de les manifes-
tacions?

– Hi havia prevista alguna mesura de separació, en el 
temps o l’espai, entre ambdues concentracions de per-
sones?

– Hi havia previst algun tipus de separació mitjançant 
la línia policial per prevenir la confrontació entre els 
dos grups?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones lesionades i el 
nombre de denúncies presentades amb re-
lació als aldarulls produïts davant el Palau 
de Justícia el 9 d’octubre de 2014
Tram. 314-16693/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 82842 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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.

El dia 9 d’octubre de 2014 s’han produït unes agressi-
ons per part d’un grup de feixistes i neonazis, entre els 
quals sembla que hi ha membres del Casal Tramunta-
na i altres grups organitzats, contra un grup de mani-
festants concentrats davant el Palau de la Justícia de 
Barcelona, en suport als acusats de provocar lesions a 
un dels impulsors del Casal Tramuntana. Interessa sa-
ber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin és el nombre de persones lesionades, i de qui-
na consideració, a causa d’agressions o de la pròpia si-
tuació de confrontació, en el transcurs dels incidents 
descrits?

– Quin és el nombre de denúncies presentades amb 
origen en aquests fets?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones identificades a 
causa dels aldarulls produïts davant el Palau 
de Justícia el 9 d’octubre de 2014
Tram. 314-16694/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 82843 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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.

El dia 9 d’octubre de 2014 s’han produït unes agressi-
ons per part d’un grup de feixistes i neonazis, entre els 
quals sembla que hi ha membres del Casal Tramunta-
na i altres grups organitzats, contra un grup de mani-
festants concentrats davant el Palau de la Justícia de 
Barcelona, en suport als acusats de provocar lesions a 
un dels impulsors del Casal Tramuntana. Interessa sa-
ber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin és el nombre de persones identificades a cau-
sa dels incidents descrits, i quants d’ells formen part 
del grup d’extrema dreta que en primer terme inicià 
l’agressió?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones arrestades en 
els aldarulls produïts davant el Palau de Jus-
tícia el 9 d’octubre de 2014
Tram. 314-16695/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 82844 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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.

El dia 9 d’octubre de 2014 s’han produït unes agressi-
ons per part d’un grup de feixistes i neonazis, entre els 
quals sembla que hi ha membres del Casal Tramunta-
na i altres grups organitzats, contra un grup de mani-
festants concentrats davant el Palau de la Justícia de 
Barcelona, en suport als acusats de provocar lesions a 
un dels impulsors del Casal Tramuntana. Interessa sa-
ber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin és el nombre de persones arrestades a causa dels 
incidents descrits, i quants d’ells formen part del grup 
d’extrema dreta que en primer terme inicià l’agressió?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2014 

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els equipaments en venda o conces-
sió en què es fan activitats esportives
Tram. 314-16696/10

Formulació
Sergio García Pérez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 82851 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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: 

– D’entre els actius i equipaments que té el Govern 
disposats a la seva venda o concessió, quins d’aquests 
són equipaments en els quals s’hi desenvolupen activi-
tats esportives?

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2014 

Sergio García Pérez
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la venda dels terrenys del complex 
Joaquim Blume
Tram. 314-16697/10

Formulació
Sergio García Pérez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 82852 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.10.2014

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: 

– Té previst el Govern la venda de part o de tots els 
terrenys en els quals se situa la residència Joaquim 
Blume, l’institut amb el mateix nom o el Centre Català 
de Tonificació Esportiva? En cas afirmatiu detallar per 
data i equipaments afectats.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2014 

Sergio García Pérez
Diputat del GP del PPC
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	Tram. 314-13922/10
	Resposta del Govern

	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
	Resposta del Govern

	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
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’hores extraordinàries fetes pels mossos d’esquadra a Barcelona durant el 2014
	Tram. 314-14103/10
	Resposta del Govern

	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
	Resposta del Govern

	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 Barcelona del 2010 ençà
	Tram. 314-14113/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estrangers detinguts pels Mossos d’Esquadra a Barcelona el 2014
	Tram. 314-14116/10
	Resposta del Govern

	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
	Resposta del Govern

	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
	Resposta del Govern

	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
	Resposta del Govern

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

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per les quals el director general de la Policia ha tardat onze mesos a incoar el procediment de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la germana de l’agent dels Mossos d’Esqua
	Tram. 314-14226/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats al santuari de la Mare de Déu de Queralt, de Berga
	Tram. 314-14479/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració del Síndic de Greuges amb relació a la primera queixa presentada per la família d’una agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 314-14481/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració del Síndic de Greuges amb relació a la segona queixa presentada per la família d’una agent dels Mossos d’Esquadra atropellada a l’autovia B-24 el 23 de juliol de 2012
	Tram. 314-14482/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies presentades a l’Oficina d’Atenció Ciutadana dels Mossos d’Esquadra de la plaça de Catalunya, a Barcelona, el 2014
	Tram. 314-14532/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’operacions conjuntes entre els Mossos d’Esquadra i el Cos Nacional de Policia a Barcelona el 2012
	Tram. 314-14535/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’operacions conjuntes entre els Mossos d’Esquadra i el Cos Nacional de Policia a Barcelona el 2014
	Tram. 314-14536/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’operacions conjuntes entre els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona el 2012
	Tram. 314-14537/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’operacions conjuntes entre els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona el 2014
	Tram. 314-14538/10
	Resposta del Govern



	2.	Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
	2.25.	Preguntes al Govern
	2.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el moment en què va tenir constància del brot de legionel·losi de Sabadell (Vallès Occidental)
	Tram. 311-01756/10
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions en matèria de salut pública arran del brot de legionel·losi de Sabadell (Vallès Occidental)
	Tram. 311-01757/10
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el focus del brot de legionel·losi de Sabadell (Vallès Occidental)
	Tram. 311-01758/10
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a exigir responsabilitats arran del brot de legionel·losi de Sabadell (Vallès Occidental)
	Tram. 311-01759/10
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la coordinació amb l’Ajuntament de Sabadell arran del brot de legionel·losi
	Tram. 311-01760/10
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els brots de legionel·losi detectats el 2014
	Tram. 311-01761/10
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els controls per a garantir el compliment de la normativa de manteniment de les instal·lacions que poden originar brots de legionel·losi
	Tram. 311-01762/10
	Retirada

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’actualització dels censos municipals de torres de refrigeració i condensadors evaporatius
	Tram. 311-01763/10
	Retirada



	3.	Tramitacions en curs
	3.25.	Preguntes al Govern
	3.25.05.	Preguntes orals en el Ple
	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la mediació i la resolució del conflicte de Panrico
	Tram. 310-00372/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el tancament dels centres d’internament per a estrangers
	Tram. 310-00373/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el servei ferroviari a les Terres de l’Ebre
	Tram. 310-00374/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el deute amb els ens locals
	Tram. 310-00375/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions previstes per a defensar el tancament del projecte Castor i els interessos dels consumidors
	Tram. 310-00376/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la pobresa energètica
	Tram. 310-00377/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la internacionalització de les empreses
	Tram. 310-00378/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques culturals del Govern de l’Estat
	Tram. 310-00379/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les darreres negociacions per a incrementar les rutes i les freqüències de vol a l’aeroport de Barcelona - el Prat
	Tram. 310-00380/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el projecte BCN World
	Tram. 310-00381/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la protecció de dades personals
	Tram. 310-00382/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió de la crisi sanitària
	Tram. 310-00383/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00218/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00219/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00220/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00221/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00222/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00223/10
	Anunci

	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00224/10
	Anunci


	3.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aplicació de la llicència única esportiva arran de la modificació de l’article 32.4 de la Llei 10/1990, de l’esport
	Tram. 311-01770/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració de l’aplicació de la llicència única esportiva arran de la modificació de l’article 32.4 de la Llei 10/1990, de l’esport
	Tram. 311-01771/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les inspeccions que la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social ha fet als clubs esportius i federacions esportives
	Tram. 311-01772/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les modificacions normatives que impulsarà perquè les persones que col·laboren amb les entitats esportives no estiguin incloses en el règim comú de la seguretat social
	Tram. 311-01773/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la gestió dels purins
	Tram. 311-01784/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la concessió d’ajuts als ramaders per al tractament dels purins
	Tram. 311-01785/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import global dels ajuts als ramaders per al tractament dels purins
	Tram. 311-01786/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els terminis de la concessió d’ajuts als ramaders per al tractament dels purins
	Tram. 311-01787/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el termini previst per a pagar els ajuts pendents a productors, cooperatives i entitats agraris
	Tram. 311-01788/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a facilitar la instal·lació de xarxes antipedra
	Tram. 311-01789/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures complementàries previstes per a facilitar la instal·lació de xarxes antipedra
	Tram. 311-01790/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de control de l’abocament de purins
	Tram. 311-01791/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la crisi de la fruita i el veto de Rússia
	Tram. 311-01792/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a pal·liar la crisi de la fruita i el veto de Rússia
	Tram. 311-01793/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la retirada de fruita per part de la Unió Europea
	Tram. 311-01794/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la distribució de les oficines del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
	Tram. 311-01795/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el consum de fruita, verdura, carn i peix de proximitat
	Tram. 311-01796/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la incorporació al Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 d’un cànon de l’aigua per a les explotacions ramaderes
	Tram. 311-01797/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els plans comarcals de muntanya del període 2009-2012
	Tram. 311-01798/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aprovació dels nous plans comarcals de muntanya
	Tram. 311-01799/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el restabliment de la gratuïtat del peatge de les Fonts (Vallès Occidental)
	Tram. 311-01800/10
	Anunci


	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de càmeres i ordinadors que fan servir les unitats de la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-16599/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació necessària de càmeres i ordinadors a les unitats de la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-16600/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del retard en el pagament a les entitats que gestionen els serveis residencials per als infants, gent gran i discapacitats el setembre del 2014
	Tram. 314-16601/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per al pagament del deute a les entitats que gestionen els serveis residencials per a infants, gent gran i discapacitats corresponent al setembre del 2014
	Tram. 314-16602/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impagament a les entitats que gestionen els serveis residencials per a infants, gent gran i discapacitats
	Tram. 314-16603/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a determinar quines de les entitats que gestionen els serveis residencials per a infants, gent gran i discapacitats poden suportar els retards en els pagaments
	Tram. 314-16604/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per al pagament o l’impagament de la prestació a les entitats que gestionen els serveis residencials per a infants, gent gran i discapacitats
	Tram. 314-16605/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a garantir els serveis residencials per a infants, gent gran i discapacitats
	Tram. 314-16606/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a garantir la qualitat dels serveis residencials gestionats per entitats socials
	Tram. 314-16607/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions de la Comissió de Seguiment del Pla de Suport al Tercer Sector Social
	Tram. 314-16609/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per la Comissió de Seguiment del Pla de Suport al Tercer Sector Social amb relació als pagaments pendents a les entitats del tercer sector social
	Tram. 314-16610/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per la Comissió de Seguiment del Pla de Suport al Tercer Sector Social amb relació al finançament de les entitats socials
	Tram. 314-16611/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’establiment d’una línia de pagament preferent per a les entitats socials
	Tram. 314-16612/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació facilitada a les entitats socials i empreses que gestionen serveis socials amb relació a les incidències de liquiditat i tresoreria
	Tram. 314-16613/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reforma de la Llei de la renda mínima d’inserció
	Tram. 314-16614/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model de garantia de rendes
	Tram. 314-16615/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de titulars de la renda mínima d’inserció
	Tram. 314-16616/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beneficiaris de la renda mínima d’inserció
	Tram. 314-16617/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import mitjà de la prestació de la renda mínima d’inserció
	Tram. 314-16618/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del pagament dels endarreriments als beneficiaris de la renda mínima d’inserció
	Tram. 314-16619/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels endarreriments pendents de pagament als beneficiaris de la renda mínima d’inserció del 2011 ençà
	Tram. 314-16620/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament dels endarreriments als beneficiaris de la renda mínima d’inserció
	Tram. 314-16621/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients amb incidències o amb suspensió del programa de la renda mínima d’inserció del 2011 ençà
	Tram. 314-16622/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini mitjà entre la concessió de la renda mínima d’inserció i el cobrament de la primera mensualitat del 2011 ençà
	Tram. 314-16623/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini mitjà entre la sol·licitud de la renda mínima d’inserció i el cobrament de la primera mensualitat del 2011 ençà
	Tram. 314-16624/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones incorporades al programa de la renda mínima d’inserció del 2011 ençà
	Tram. 314-16625/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que han sortit del programa de la renda mínima d’inserció del 2011 ençà
	Tram. 314-16626/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de titulars de la renda mínima d’inserció que han fet alguna acció de polítiques actives d’ocupació el 2013 i el 2014
	Tram. 314-16627/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de titulars de la renda mínima d’inserció que han seguit el programa «Treball i formació» el 2013 i el 2014
	Tram. 314-16628/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de titulars de la renda mínima d’inserció que han acabat el programa «Treball i formació» i han trobat feina
	Tram. 314-16629/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de titulars de la renda mínima d’inserció que han acabat el programa «Treball i formació» i s’han reincorporat al programa de la renda mínima d’inserció
	Tram. 314-16630/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de titulars de la renda mínima d’inserció que han acabat el programa «Treball i formació» i han passat a tenir una prestació per desocupació
	Tram. 314-16631/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de titulars de la renda mínima d’inserció que han acabat el programa «Treball i formació» i han passat a tenir un subsidi d’ocupació
	Tram. 314-16632/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els titulars de la renda mínima d’inserció que romanen en el programa «Treball i ocupació» durant uns mesos
	Tram. 314-16633/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació d’un complement salarial per als beneficiaris de la renda mínima d’inserció inserits en el mercat de treball
	Tram. 314-16634/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places residencials per a gent gran a Reus (Baix Camp) el 2011
	Tram. 314-16635/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places residencials per a gent gran a Reus (Baix Camp) el 2012
	Tram. 314-16636/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places residencials per a gent gran a Reus (Baix Camp) el 2013
	Tram. 314-16637/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places residencials per a gent gran a Reus (Baix Camp) el 2014
	Tram. 314-16638/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places públiques a les residències i centres de dia per a gent gran de Reus (Baix Camp) el 2011
	Tram. 314-16639/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places públiques a les residències i centres de dia per a gent gran de Reus (Baix Camp) el 2012
	Tram. 314-16640/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places públiques a les residències i centres de dia per a gent gran de Reus (Baix Camp) el 2013
	Tram. 314-16641/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places públiques a les residències i centres de dia per a gent gran de Reus (Baix Camp) el 2014
	Tram. 314-16642/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places concertades a les residències i centres de dia per a gent gran de Reus (Baix Camp) el 2011
	Tram. 314-16643/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places concertades a les residències i centres de dia per a gent gran de Reus (Baix Camp) el 2012
	Tram. 314-16644/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places concertades a les residències i centres de dia per a gent gran de Reus (Baix Camp) el 2013
	Tram. 314-16645/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places concertades a les residències i centres de dia per a gent gran de Reus (Baix Camp) el 2014
	Tram. 314-16646/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places privades a les residències i centres de dia per a gent gran de Reus (Baix Camp) el 2011
	Tram. 314-16647/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places privades a les residències i centres de dia per a gent gran de Reus (Baix Camp) el 2012
	Tram. 314-16648/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places privades a les residències i centres de dia per a gent gran de Reus (Baix Camp) el 2013
	Tram. 314-16649/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places privades a les residències i centres de dia per a gent gran de Reus (Baix Camp) el 2014
	Tram. 314-16650/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de mòduls prefabricats amb què ha començat el curs 2014-2015
	Tram. 314-16651/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels mòduls prefabricats prevista per al curs 2014-2015
	Tram. 314-16652/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió del Departament d’Ensenyament amb relació als mòduls prefabricats
	Tram. 314-16653/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les matèries impartides en els mòduls prefabricats en centres educatius
	Tram. 314-16654/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la retirada dels mòduls prefabricats dels centres educatius
	Tram. 314-16655/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el restabliment de la gratuïtat del peatge de les Fonts (Vallès Occidental)
	Tram. 314-16656/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de coordinació amb el Ministeri de Sanitat arran del cas de contagi secundari d’Ebola
	Tram. 314-16657/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió dels protocols sobre l’Ebola
	Tram. 314-16658/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures concretes per a evitar nous casos de contagi secundari d’Ebola
	Tram. 314-16659/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la petició de l’Ajuntament de Vacarisses per a la construcció d’una passarel·la per a vianants per a travessar la carretera C-58 a l’altura de la urbanització Can Serra
	Tram. 314-16660/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la petició de l’Ajuntament de Vacarisses per a la construcció d’un pas de vianants per a travessar la carretera C-58 i la riera del Palà al punt quilomètric 35,5
	Tram. 314-16661/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament de la subvenció del Ministeri d’Habitatge per a la renovació del centre urbà de Salt (Gironès)
	Tram. 314-16662/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels casos d’hepatitis C del 2003 ençà
	Tram. 314-16663/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels brots d’hepatitis C del 2003 ençà
	Tram. 314-16664/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels casos d’hepatitis C per transmissió sexual del 2003 ençà
	Tram. 314-16665/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les intervencions per transplantament hepàtic i els fàrmacs de nova generació
	Tram. 314-16666/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels transplantaments hepàtics
	Tram. 314-16667/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels casos d’hepatitis C aguda i crònica
	Tram. 314-16668/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de porcs senglars i conills al Vallès Oriental
	Tram. 314-16669/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió d’una pregunta relativa a l’apreciació de l’esperança de vida del pacient en el Programa de prevenció i atenció a la cronicitat
	Tram. 314-16670/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Parc Natural del Cap de Creus
	Tram. 314-16671/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la proposta del Departament d’Economia i Coneixement al Govern de l’Estat amb relació a la conversió de les carreres universitàries
	Tram. 314-16672/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els models europeus i internacionals en què es basa per a proposar carreres universitàries de tres cursos
	Tram. 314-16673/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de l’assignació pressupostària per a les universitats en el període 2000-2014
	Tram. 314-16674/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del pressupost per a les universitats i per a l’educació superior en el període 2000-2014
	Tram. 314-16675/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del pressupost per als parcs científics
	Tram. 314-16676/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de beneficiaris de beques universitàries del Ministeri d’Educació i Ciència en el període 2000-2014
	Tram. 314-16677/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els edificis que s’ha venut la Generalitat
	Tram. 314-16679/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos obtinguts per la Generalitat per la venda d’immobles
	Tram. 314-16680/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el lloguer d’edificis venuts per la Generalitat
	Tram. 314-16681/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el preu de sortida i l’import ingressat en la venda d’immobles de la Generalitat
	Tram. 314-16682/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els edificis de propietat de la Generalitat que estan buits
	Tram. 314-16683/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els edificis que ocupa la Generalitat en règim de lloguer
	Tram. 314-16684/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import comptabilitzat per ingressos atípics fins el 30 de setembre de 2014
	Tram. 314-16685/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement pel Departament d’Interior de la concentració que es va fer davant el Palau de Justícia el 9 d’octubre de 2014
	Tram. 314-16686/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement pel Departament d’Interior de la convocatòria promoguda per grups d’extrema dreta el 9 d’octubre de 2014
	Tram. 314-16687/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’algun tipus de mediació amb els convocants de les dues concentracions que es van fer davant el Palau de Justícia el 9 d’octubre de 2014
	Tram. 314-16688/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’algun dispositiu de seguretat dels Mossos d’Esquadra davant el Palau de Justícia el 9 d’octubre de 2014
	Tram. 314-16689/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra enfront de la intenció agressiva d’un grup d’extrema dreta davant el Palau de Justícia el 9 d’octubre de 2014
	Tram. 314-16690/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra en els aldarulls produïts davant el Palau de Justícia el 9 d’octubre de 2014
	Tram. 314-16691/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació que tenien els Mossos d’Esquadra amb relació a les dues concentracions que es van fer davant el Palau de Justícia el 9 d’octubre de 2014
	Tram. 314-16692/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones lesionades i el nombre de denúncies presentades amb relació als aldarulls produïts davant el Palau de Justícia el 9 d’octubre de 2014
	Tram. 314-16693/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones identificades a causa dels aldarulls produïts davant el Palau de Justícia el 9 d’octubre de 2014
	Tram. 314-16694/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones arrestades en els aldarulls produïts davant el Palau de Justícia el 9 d’octubre de 2014
	Tram. 314-16695/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els equipaments en venda o concessió en què es fan activitats esportives
	Tram. 314-16696/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la venda dels terrenys del complex Joaquim Blume
	Tram. 314-16697/10
	Formulació






