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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’exclusió de l’assistència sanitària de les persones que esti-
guin més de noranta dies fora de l’Estat espanyol
Tram. 314-11047/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
comissions assessores de fàrmacs o per patologies
Tram. 314-13466/10
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
protocols preventius amb relació a la sospita d’un cas de 
virus d’Ebola a l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe, 
de València
Tram. 314-13586/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions del Servei Català de la Salut a l’Institut Pere Ma-
ta, de Reus (Baix Camp), i sobre l’ampliació de capital social 
de l’Institut Pere Mata
Tram. 314-13696/10
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
intervenció en el conflicte laboral de l’Institut Pere Mata, de 
Reus (Baix Camp)
Tram. 314-13697/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
trasllat dels pacients psiquiàtrics aguts de l’Institut Pere Ma-
ta a l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp)
Tram. 314-13698/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de traspassar la Residència Sociosanitària Monte-
rols a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
Tram. 314-13699/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
control i el seguiment dels comptes del Grup Pere Mata
Tram. 314-13700/10
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals el Departament d’Ensenyament no con-
tractarà els professionals de l’educació necessaris per al 
curs 2014-2015 fins al començament del curs
Tram. 314-13803/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la variació del nombre d’alumnes a l’Institut Sant Quirze del 
Vallès
Tram. 314-13834/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la variació del nombre de professors a l’Institut Sant Quirze 
del Vallès
Tram. 314-13835/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
variació del nombre d’alumnes de secundària prevista per 
als propers cursos escolars a Sant Quirze del Vallès (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-13836/10
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’obrir línies d’educació secundària obligatòria a 
Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-13837/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
planificació de les línies d’educació secundària obligatòria a 
Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental) per al curs 2014-
2015
Tram. 314-13838/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el trasllat dels serveis educatius de Castelldefels (Baix Llo-
bregat)
Tram. 314-13876/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la despesa en vigilància d’habitatges de protecció oficial a 
Barcelona en el pe ríode 2011-2014
Tram. 314-13882/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els vehicles de quatre rodes del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 314-13888/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’elaboració del Pla nacional per a la promoció dels 
valors de Catalunya
Tram. 314-13910/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mecanismes per a l’elaboració del Pla nacional per a la pro-
moció dels valors a Catalunya
Tram. 314-13911/10
Resposta del Govern p. 19
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sessions de treball del Consell Director del Pla 
nacional per a la promoció dels valors a Catalunya
Tram. 314-13912/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sessions de treball dels col·laboradors del pro-
grama per a l’impuls i l’assoliment del Pla nacional per a la 
promoció dels valors a Catalunya
Tram. 314-13913/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data prevista per a aprovar el Pla nacional per a la promoció 
dels valors a Catalunya
Tram. 314-13914/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
línies programàtiques i els objectius dels diversos àmbits del 
Pla nacional per a la promoció dels valors a Catalunya
Tram. 314-13915/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els objectius i les propostes consensuats amb els col-
laboradors dels grups de treball per a l’elaboració del Pla 
nacional per a la promoció dels valors a Catalunya
Tram. 314-13916/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
grups de treball constituïts per a l’elaboració del Pla nacional 
per a la promoció del valors a Catalunya
Tram. 314-13917/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les temàtiques que treballen els grups de treball per a l’ela-
boració del Pla nacional per a la promoció dels valors a Ca-
talunya
Tram. 314-13918/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
coordinadors dels grups de treball per a l’elaboració del Pla 
nacional per a la promoció dels valors a Catalunya
Tram. 314-13919/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
entitats consultades per a l’elaboració del Pla nacional per a 
la promoció dels valors a Catalunya
Tram. 314-13920/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de subvencions atorgades per l’Agència Catalana 
de l’Aigua per a finançar millores en els cursos fluvials en el 
període 2004-2010
Tram. 314-13924/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista de subvencions atorgades per l’Agència Catalana de 
l’Aigua per a finançar millores en els cursos fluvials en el pe-
ríode 2004-2010
Tram. 314-13925/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
revisió de les subvencions atorgades per l’Agència Catalana 
de l’Aigua per a finançar millores en els cursos fluvials en el 
període 2004-2010
Tram. 314-13926/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’expedients de les subvencions atorgades per 
l’Agència Catalana de l’Aigua per a finançar millores en els 
cursos fluvials en el període 2004-2010 afectats per les re-
visions
Tram. 314-13927/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sentències que han recaigut contra el rescaba-
lament de les subvencions atorgades per l’Agència Catalana 
de l’Aigua per a finançar millores en els cursos fluvials en el 
període 2004-2010
Tram. 314-13928/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’arxivar els expedients de reclamació o revisió de 
devolució de les subvencions atorgades per l’Agència Cata-
lana de l’Aigua per a finançar millores en els cursos fluvials 
en el període 2004-2010
Tram. 314-13929/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de deixar sense efecte les revocacions de subvenci-
ons acordades amb relació a les subvencions atorgades per 
l’Agència Catalana de l’Aigua per a finançar millores en els 
cursos fluvials en el període 2004-2010
Tram. 314-13930/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben les prestacions que esta-
bleix la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a 
Barcelona en data del 30 de juny de 2014
Tram. 314-13942/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps mitjà d’espera a Barcelona per a la valoració de la de-
pendència, l’elaboració del pla individual d’atenció i el mo-
ment en què es rep la prestació
Tram. 314-13943/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que s’han mort amb la sol·licitud de la 
valoració per la dependència feta i abans de rebre la presta-
ció assignada en el programa individual d’atenció
Tram. 314-13945/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres d’acolliment que hi ha a Barcelona en data del 30 de 
juny de 2014
Tram. 314-13948/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
places de residència per a la gent gran a Barcelona
Tram. 314-13949/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
pisos assistits per a joves extutelats o tutelats que hi ha a 
Barcelona en data del 30 de juny de 2014
Tram. 314-13951/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les places de residència per a persones amb discapacitat 
a Barcelona
Tram. 314-13952/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de discapacitats menors de seixanta-cinc anys que 
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tenen un programa individual d’atenció i reben una prestació 
a Barcelona en data del 30 de juny de 2014
Tram. 314-13953/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
persones que treballen als centres i equipaments d’atenció 
a la infància i l’adolescència de Barcelona en data del 30 de 
juny de 2014
Tram. 314-13954/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places residencials per a discapacitats que hi ha 
a Barcelona en data del 30 de juny de 2014
Tram. 314-13956/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones que han sol·licitat la valoració de la 
dependència i l’elaboració del programa individual de la de-
pendència a Barcelona en data del 30 de juny de 2014
Tram. 314-13958/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la llista d’espera per a una plaça de residència de titularitat 
pública per a persones grans a Barcelona en data del 30 de 
juny de 2014
Tram. 314-13959/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de residència de ti-
tularitat pública per a persones amb discapacitat a Barcelo-
na en data del 30 de juny de 2014
Tram. 314-13960/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a accedir a una plaça de centre de dia de 
titularitat pública per a gent gran a Barcelona en data del 30 
de juny de 2014
Tram. 314-13961/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els equipaments esportius que rebran finançament per a la 
construcció o l’arranjament el 2014, a Barcelona
Tram. 314-13997/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre grans establiments 
comercials a Barcelona del 2010 ençà
Tram. 314-14021/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre les activitats de 
joc, envit o atzar a Barcelona del 2010 ençà
Tram. 314-14027/10
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques a Barcelona del 2004 ençà
Tram. 314-14029/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ingressos tributaris i no tributaris recaptats a Barcelona el 
2013 i el primer semestre del 2014
Tram. 314-14035/10
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el període mitjà de pagament de la Generalitat i els seus or-

ganismes a l’Ajuntament de Barcelona en el primer semestre 
del 2014
Tram. 314-14038/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost de successions i donaci-
ons a Barcelona del 2010 ençà
Tram. 314-14041/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre transmissions pa-
trimonials i actes jurídics documentats a Barcelona del 2010 
ençà
Tram. 314-14044/10
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de menors estrangers indocumentats que han estat 
presentats per a protecció a Barcelona durant el primer se-
mestre del 2014
Tram. 314-14051/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres residencials d’acció educativa de Barcelona en data 
del 30 de juny de 2014
Tram. 314-14089/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els expedients i les sancions a comerços de Barcelona del 
2008 ençà
Tram. 314-14100/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats a projectes d’emprenedors a Barcelona del 
2008 ençà
Tram. 314-14101/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infraccions penals, delictes i faltes a Barcelona 
el 2014
Tram. 314-14102/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de denúncies per infraccions de l’Ordenança de 
mesures per a fomentar i garantir la convivència ciutadana a 
l’espai públic interposades per mossos d’esquadra a Barce-
lona durant el 2014
Tram. 314-14104/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
denúncies presentades als Mossos d’Esquadra de Barcelo-
na el primer semestre del 2014
Tram. 314-14106/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de detinguts pels Mossos d’Esquadra per delictes, 
faltes i requeriments judicials a Barcelona el 2014
Tram. 314-14108/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’absentisme laboral a la Sala de Coordinació de la Guàrdia 
Urbana i els Mossos d’Esquadra el 2014
Tram. 314-14109/10
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies per robatori al metro, als Ferrocarrils 
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de la Generalitat i als tramvies metropolitans el primer se-
mestre del 2014
Tram. 314-14112/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra a Barce-
lona i la previsió per als propers anys
Tram. 314-14115/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació en rehabilitació d’habitatges de Barcelona del 
2007 ençà
Tram. 314-14120/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les subvencions atorgades per a la instal·lació d’ascensors a 
Barcelona del 2007 ençà
Tram. 314-14124/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
d’habitatges de protecció oficial de l’Institut Català del Sòl 
que estan buits a Barcelona del 2011 ençà
Tram. 314-14125/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
subvencions atorgades per a la instal·lació d’ascensors en 
edificis privats de Barcelona del 2007 ençà
Tram. 314-14129/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
habitatges de protecció oficial de la Generalitat a Barcelona 
que són buits
Tram. 314-14132/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts tramitats per a habitatges afectats per patologies es-
tructurals a Barcelona del 2013 ençà
Tram. 314-14151/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de targetes T-12 sol·licitades i el nombre de viatges 
fets amb aquestes targetes el 2014
Tram. 314-14159/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
accidents i les incidències a les línies de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya durant el primer semestre del 2014
Tram. 314-14164/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sancions fermes pe r infraccions d’excés de velocitat a 
les rondes de Barcelona durant el primer semestre del 2014
Tram. 314-14169/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’acord de cessió d’ús del port de Barcelona signat entre 
l’Autoritat Portuària - Port de Barcelona i la Guàrdia Civil
Tram. 314-14182/10
Resposta del Govern p. 35

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre 
les propostes d’estalvi i ajustament pressupostari presen-
tades al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i 
sobre la mesura de racionalització de la despesa proposada 
pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques relativa 
a diversos conceptes
Tram. 314-14190/10 i 314-14227/10 a 314-14478/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions del Consell de la Policia el 2014
Tram. 314-14521/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’expedients sancionadors per l’oferiment de ser-
veis sexuals a les carreteres el 2013
Tram. 314-14524/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’expedients sancionadors per l’oferiment de ser-
veis sexuals a les carreteres el 2014
Tram. 314-14525/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sancions per l’oferiment de serveis sexuals a les 
carreteres cobrades el 2012
Tram. 314-14526/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sancions per l’oferiment de serveis sexuals a les 
carreteres cobrades el 2013
Tram. 314-14527/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sancions per l’oferiment de serveis sexuals a les 
carreteres cobrades el 2014
Tram. 314-14528/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de denúncies presentades per robatoris i furts 
al Metro de Barcelona, els Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya i els tramvies metropolitans el 2012
Tram. 314-14533/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de denúncies presentades per robatoris i furts 
al Metro de Barcelona, els Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya i els tramvies metropolitans el 2014
Tram. 314-14534/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sancions per infracció de la velocitat variable el 
2013
Tram. 314-14539/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sancions per infracció de la velocitat variable el 
2014
Tram. 314-14540/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sancions per excés de velocitat a les carreteres 
el 2013
Tram. 314-14543/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sancions per excés de velocitat a les carreteres 
el 2014
Tram. 314-14544/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de radars mòbils dels Mossos d’Esquadra el 2012
Tram. 314-14545/10
Resposta del Govern p. 40
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de radars mòbils dels Mossos d’Esquadra el 2013
Tram. 314-14546/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de radars mòbils dels Mossos d’Esquadra el 2014
Tram. 314-14547/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de radars fixos dels Mossos d’Esquadra el 2012
Tram. 314-14548/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de radars fixos dels Mossos d’Esquadra el 2013
Tram. 314-14549/10
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de radars fixos dels Mossos d’Esquadra el 2014
Tram. 314-14550/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infraccions captades mitjançant els radars mòbils 
que va tramitar el Servei Català de Trànsit el 2013
Tram. 314-14551/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infraccions captades mitjançant els radars mòbils 
que va tramitar el Servei Català de Trànsit el 2014
Tram. 314-14552/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infraccions captades mitjançant els radars fixos 
que va tramitar el Servei Català de Trànsit el 2013
Tram. 314-14553/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infraccions captades mitjançant els radars fixos 
que va tramitar el Servei Català de Trànsit el 2014
Tram. 314-14554/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
punts de la xarxa viària en què s’imposen més sancions per 
excés de velocitat el 2014
Tram. 314-14557/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
resultat de les sentències amb relació als recursos contencio-
sos administratius presentats amb motiu de les qualifica cions 
del Curs de formació bàsica per a policies el 2013
Tram. 314-14562/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
resultat de les sentències amb relació als recursos conten-
ciosos administratius presentats amb motiu de les qualifi-
cacions del Curs de formació bàsica per a policies el 2014
Tram. 314-14563/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de vegades en què els Mossos d’Esquadra van em-
prar pilotes de goma el 2013
Tram. 314-14576/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de vegades en què els Mossos d’Esquadra van em-
prar el gas pebre el 2013
Tram. 314-14577/10
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de vegades en què els Mossos d’Esquadra van em-
prar el gas pebre el 2014
Tram. 314-14578/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
resultat de tres expedients del Departament d’Interior
Tram. 314-14579/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies per sostracció de dispositius mòbils 
el 2012
Tram. 314-14582/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies per sostracció de dispositius mòbils 
el 2013
Tram. 314-14583/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de denúncies per sostracció de dispositius mòbils 
el 2014
Tram. 314-14584/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures adoptades per a lluitar contra l’economia submer-
gida i el frau fiscal per mitjà de l’Agència Tributària
Tram. 314-14614/10
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures adoptades per a lluitar contra l’economia sub-
mergida i el frau fiscal per mitjà de la Inspecció de Treball de 
Catalunya
Tram. 314-14615/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
contingut del pla per a la millora del compliment de les obli-
gacions tributàries i de lluita contra el frau fiscal per a la le-
gislatura, a què fa referència l’Acord per al diàleg social per-
manent entre el Govern i els agents socials
Tram. 314-14616/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
negociació amb la Fundació «la Caixa» per a la continuïtat 
dels projectes de recerca
Tram. 314-14711/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació dels mossos d’esquadra a la finalització del partit 
de futbol entre la Unió Esportiva Llagostera i el Club Gim-
nàstic de Tarragona del 21 de juny de 2014
Tram. 314-14715/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament de les hores extraordi nàries fetes pels agents de 
trànsit dels Mossos d’Esquadra al Gran Premi de Catalunya 
de MotoGP del 2014, a Montmeló (Vallès Oriental)
Tram. 314-14719/10
Resposta del Govern p. 46
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
PDA dels agents de trànsit dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-14720/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de la instrucció del Departament d’Interior amb 
relació al permís per tenir cura d’un fill menor amb càncer o 
una altra malaltia greu
Tram. 314-14721/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
constitució d’un grup de treball per a analitzar el règim de 
millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal 
dels membres del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 314-14722/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació laboral dels agents dels Mossos d’Esquadra que 
pateixen un accident fent una actuació policial estant fora 
de servei
Tram. 314-14723/10
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
llocs de les universitats catalanes en els rànquings internaci-
onals en el període del 2003 al 2014
Tram. 314-14963/10
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els elements clau que situen algunes universitats catalanes 
entre les dues-centes millors del món en el Rànquing de 
Shanghai
Tram. 314-14964/10
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
coneixement del Departament de la Presidència del docu-
ment de treball del Consell Assessor de Desenvolupament 
Sostenible amb relació a les aportacions sobre el canal Se-
garra-Garrigues
Tram. 314-15217/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el coneixement del Departament d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural del document de 
treball del Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible 
amb relació a les aportacions sobre el canal  Segarra- Garrigues
Tram. 314-15218/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
coneixement del Departament de Territori i Sostenibilitat del 
document de treball del Consell Assessor de Desenvolupa-
ment Sostenible amb relació a les aportacions sobre el canal 
Segarra-Garrigues
Tram. 314-15219/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de la Moció 113/X, sobre els centres penitenci-
aris i sobre l’exercici d’accions judicials, i de la Moció 115/X, 
sobre la justícia i el model penitenciari
Tram. 314-15693/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
negociacions per a la continuïtat dels projectes de recerca 
amb la Fundació «la Caixa»
Tram. 314-16433/10
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes de recerca amb la Fundació «la Caixa» del 2003 
ençà
Tram. 314-16434/10
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’acord amb la Fundació «la Caixa» per al cofinançament de 
projectes de recerca per al període 2015-2018
Tram. 314-16435/10
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de persones en privació de llibertat 
per delictes de salut pública des del 2003 ençà
Tram. 314-16514/10
Resposta del Govern p. 51

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

1.27.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el tractament informatiu de TV3 
del procés polític que viu Catalunya
Tram. 322-00233/10
Substanciació p. 51

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les previsions pressupostàries 
per al 2015 i la represa de les negociacions del conveni amb 
la part social
Tram. 322-00234/10
Substanciació p. 52

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la unificació de les delegacions 
de Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio a Madrid
Tram. 322-00235/10
Substanciació p. 52

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la supressió del múltiplex
Tram. 322-00236/10
Substanciació p. 52

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el pla de treball amb els treballa-
dors i llurs representants després de les eleccions sindicals
Tram. 322-00237/10
Substanciació p. 52

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la programació i el seguiment 
previstos per al 9 de novembre en els mitjans públics
Tram. 322-00238/10
Substanciació p. 52

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la negociació del conveni col-
lectiu
Tram. 322-00239/10
Substanciació p. 52

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la resolució dels efectes de l’eli-
minació d’un múltiplex
Tram. 322-00240/10
Substanciació p. 52
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Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el tractament informatiu del pro-
cés participatiu del 9 de novembre de 2014
Tram. 322-00241/10
Substanciació p. 53

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les actuacions i les fases del 
procés per a adequar la Corporació als nous models de con-
sum audiovisual
Tram. 322-00242/10
Substanciació p. 53

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les crítiques rebudes amb rela-
ció a la cobertura informativa de la declaració de Jordi Pujol 
del 25 de juliol de 2014
Tram. 322-00243/10
Substanciació p. 53

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el cost de la cobertura informa-
tiva de la manifestació de l’11 de setembre de 2014 a Bar-
celona i sobre les audiències dels mitjans de la Corporació 
d’aquell dia
Tram. 322-00244/10
Substanciació p. 53

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les crítiques rebudes per la co-
bertura informativa dels actes de celebració del 12 d’octubre 
de 2014
Tram. 322-00245/10
Substanciació p. 53

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la unificació de les delegacions 
de TV3 i de Catalunya Ràdio a Madrid
Tram. 322-00246/10
Substanciació p. 53

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les crítiques per la previsió me-
teorològica dels mitjans de la Corporació del 12 d’octubre 
de 2014
Tram. 322-00247/10
Substanciació p. 54

Pregunta al president del Consell de Govern de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respon-
dre oralment en comissió sobre la creació de la Direcció 
d’Explotació i Enginyeria i l’estratègia de la Corporació en 
aquests àmbits
Tram. 322-00248/10
Substanciació p. 54

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre la cobertura del cas Pu-
jol i dels preparatius del procés participatiu del 9 de novem-
bre de 2014
Tram. 323-00102/10
Substanciació p. 54

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre els monòlegs d’Empar 
Moliner al programa Els matins de TV3
Tram. 323-00103/10
Substanciació p. 54

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre el tractament informatiu 
dels programes esportius
Tram. 323-00104/10
Substanciació p. 54

Pregunta al director de Televisió de Catalunya a res-
pondre oralment en comissió sobre el desenvolupament de 
la divuitena edició de la Festa dels Súpers
Tram. 323-00105/10
Substanciació p. 54

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la qualificació del personal de la Generalitat per a 
accedir al Cos Tècnic de Gestors Tributaris
Tram. 311-01607/10
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’opció d’una convocatòria interna per a cobrir les 
places del Cos Tècnic de Gestors Tributaris
Tram. 311-01608/10
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les reunions amb els representants dels tre-
balladors de la Generalitat sobre les condicions de la con-
vocatòria per a cobrir les places del Cos Tècnic de Gestors 
Tributaris
Tram. 311-01609/10
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la raó per la qual no es va obrir als treballadors de 
les diputacions la convocatòria per a cobrir les places del 
Cos Tècnic de Gestors Tributaris
Tram. 311-01610/10
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la informació al Govern de l’Estat de la con-
vocatòria per a cobrir les places del Cos Tècnic de Gestors 
Tributaris
Tram. 311-01611/10
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la sol·licitud d’un informe favorable a l’Agència Tri-
butària estatal perquè personal d’aquesta agència cobreixi 
en comissió de serveis les places del Cos Tècnic de Gestors 
Tributaris
Tram. 311-01612/10
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el motiu pel qual la convocatòria de places del Cos 
Tècnic de Gestors Tributaris no es va publicar en el Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya
Tram. 311-01613/10
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el motiu pel qual no es va fer pública la llista de 
persones admeses a la convocatòria de places del Cos Tèc-
nic de Gestors Tributaris
Tram. 311-01614/10
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la possibilitat que s’hagin afavorit els funcionaris 
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de l’Agència Tributària estatal en la convocatòria de places 
del Cos Tècnic de Gestors Tributaris
Tram. 311-01615/10
Anunci p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures previstes davant l’informe contrari al 
nomenament de funcionaris de l’Agència Tributària estatal 
per a cobrir les places del Cos Tècnic de Gestors Tributaris
Tram. 311-01616/10
Anunci p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions inspectores de l’Agència Tributària 
de Catalunya amb relació a Jordi Pujol i Soley i la seva famí-
lia durant els darrers anys
Tram. 311-01706/10
Anunci p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius pels quals no s’ha publicat la resolució 
sobre les empreses que passen a la segona fase del con-
curs públic per a la instal·lació de casinos de joc a Vila-seca 
i Salou (Tarragonès)
Tram. 311-01816/10
Anunci p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el termini per a publicar la resolució sobre les 
empreses que passen a la segona fase del concurs públic 
per a la instal·lació de casinos de joc a Vila-seca i Salou (Tar-
ragonès)
Tram. 311-01817/10
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’ajornament del pagament de la compra dels 
terrenys del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou 
(Tarragonès) per part de l’empresa Veremonte
Tram. 311-01818/10
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la manera com l’empresa Veremonte ha fet front 
als avals per a les llicències relatives a la instal·lació de casi-
nos de joc a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
Tram. 311-01819/10
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el percentatge de participació de l’empresa Vere-
monte en les societats anònimes BCN IR 3 i BCN IR 2
Tram. 311-01820/10
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els criteris per a excloure l’empresa Caesars Enter-
tainment del concurs públic per a la instal·lació de casinos 
de joc a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
Tram. 311-01821/10
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les condicions urbanístiques adequades per a 
obrir la segona fase del concurs públic per a la instal·lació de 
casinos de joc a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
Tram. 311-01822/10
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el condicionament de la redacció del Pla director 
urbanístic de Vila-seca i de Salou (Tarragonès) a les bases 
de la segona fase del concurs públic per a instal·lar-hi casi-
nos de joc
Tram. 311-01823/10
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el condicionament del Pla director urbanístic de 

Vila-seca i de Salou (Tarragonès) a la intenció d’incorporar 
un circuit de curses de cotxes elèctrics al projecte de BCN 
World
Tram. 311-01824/10
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’exigència de presentar la història fiscal i laboral 
de l’empresa per a participar en la segona fase del concurs 
públic per a la instal·lació de casinos de joc a Vila-seca i Sa-
lou (Tarragonès)
Tram. 311-01825/10
Anunci p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la informació relativa al nivell d’endeutament de 
l’empresa que es preveu demanar per a participar en la se-
gona fase del concurs públic per a la instal·lació de casinos 
de joc a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
Tram. 311-01826/10
Anunci p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’exigència de no transferir la concessió du-
rant cinc anys en la segona fase del concurs públic per a la 
instal·lació de casinos de joc a Vila-seca i Salou (Tarra gonès)
Tram. 311-01827/10
Anunci p. 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’exigència de dipositar l’import de l’aval de la 
inversió en la segona fase del concurs públic per a la instal-
lació de casinos de joc a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
Tram. 311-01828/10
Anunci p. 66

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la pèrdua del dipòsit de l’aval de la inversió en cas 
de retirada del projecte en la segona fase del concurs pú-
blic per a la instal·lació de casinos de joc a Vila-seca i Salou 
(Tarragonès)
Tram. 311-01829/10
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el garantiment de la transparència i de la partici-
pació dels agents del territori en la segona fase del concurs 
públic per a la instal·lació de casinos de joc a Vila-seca i Sa-
lou (Tarragonès)
Tram. 311-01830/10
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la participació dels agents del territori i la transpa-
rència en la composició de la mesa de contractació en la se-
gona fase del concurs públic per a la instal·lació de casinos 
de joc a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
Tram. 311-01831/10
Anunci p. 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les declaracions del president del Saló Internaci-
onal de Turisme de Catalunya amb relació al fet que és un 
error confiar en el turisme xinès per a BCN World
Tram. 311-01832/10
Anunci p. 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els canvis en els criteris de la licitació i l’adjudica-
ció de la gestió de l’ABS L’Escala del 2012 al 2014
Tram. 311-01874/10
Anunci p. 68

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius pels quals el Departament de Salut ha 
convocat el concurs per a la gestió de l’ABS L’Escala
Tram. 311-01875/10
Anunci p. 69
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els instruments de què disposaven el Departament 
de Salut i el Servei Català de la Salut per a no fer un concurs 
públic per a la gestió de l’ABS L’Escala
Tram. 311-01876/10
Anunci p. 69

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la possibilitat de declarar mitjà propi la Fundació 
Salut Pública
Tram. 311-01877/10
Anunci p. 69

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les queixes dels sindicats policials respecte a la 
manca de pràctiques de tir dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01883/10
Anunci p. 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les pràctiques de tir dels Mossos d’Esquadra 
organitzades del 2013 ençà
Tram. 311-01884/10
Anunci p. 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’anul·lació de pràctiques de tir dels Mossos d’Es-
quadra per manca de munició
Tram. 311-01885/10
Anunci p. 70

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la planificació de les pràctiques de tir dels Mossos 
d’Esquadra per al 2014 i el 2015
Tram. 311-01886/10
Anunci p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la creació de la taula sectorial de negociació del 
Cos de Mossos d’Esquadra per al 2015
Tram. 311-01887/10
Anunci p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el servei d’escorta amb mossos d’esquadra de la 
família de Jordi Pujol i Soley en viatges a Andorra
Tram. 311-01888/10
Anunci p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les raons que justifiquen el servei d’escorta amb 
mossos d’esquadra de la família de Jordi Pujol i Soley en 
viatges a Andorra
Tram. 311-01889/10
Anunci p. 72

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació de la comarca de l’Alta Segarra
Tram. 314-17264/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
pràctiques de tir dels Mossos d’Esquadra i la creació de la 
taula sectorial de negociació per al 2015
Tram. 314-17265/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les empreses contractades per a publicitat institucional del 
2011 ençà
Tram. 314-17266/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
protocol activat pel Departament d’Interior per a possibles 
casos d’Ebola
Tram. 314-17267/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
protocol d’actuació dels Mossos d’Esquadra davant el com-
portament agressiu d’un grup d’extrema dreta el 9 d’octubre 
de 2014
Tram. 314-17268/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
convocatòria feta pel Departament de Salut del concurs de 
licitació per a la gestió de l’ABS L’Escala
Tram. 314-17269/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració d’una llei de desgravació cultural
Tram. 314-17270/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
fons recaptats per la Fundació Barcelona Cultura
Tram. 314-17271/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost inicial de la Fundació Barcelona Cultura
Tram. 314-17272/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació de recursos en la Fundació Catalunya Cultura
Tram. 314-17273/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació del Departament de Cultura al pressupost de la 
Fundació Catalunya Cultura
Tram. 314-17274/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de vegades que s’ha detectat el bacteri de la 
legionel·la a l’Escola Santa Creu, de Calafell (Baix Penedès)
Tram. 314-17275/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les entitats que han sol·licitat la subvenció per a actuacions 
d’atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat social 
amb infants a càrrec a la demarcació de Barcelona
Tram. 314-17276/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les entitats que han sol·licitat la subvenció per a actuacions 
d’atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat social 
amb infants a càrrec al Camp de Tarragona
Tram. 314-17277/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les entitats que han sol·licitat la subvenció per a actuacions 
d’atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat social 
amb infants a càrrec a la demarcació de Girona
Tram. 314-17278/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les entitats que han sol·licitat la subvenció per a actuacions 
d’atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat social 
amb infants a càrrec a la demarcació de Lleida
Tram. 314-17279/10
Formulació p. 79
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats a les entitats que han sol·licitat la subvenció 
per a actuacions d’atenció a les famílies en situació de vul-
nerabilitat social amb infants a càrrec a la demarcació de 
Barcelona
Tram. 314-17280/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ajuts atorgats a les entitats que han sol·licitat la sub-
venció per a actuacions d’atenció a les famílies en situació 
de vulnerabilitat social amb infants a càrrec al Camp de 
Tarragona
Tram. 314-17281/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ajuts atorgats a les entitats que han sol·licitat la subven-
ció per a actuacions d’atenció a les famílies en situació de 
vulnerabilitat social amb infants a càrrec a la demarcació 
de Girona
Tram. 314-17282/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ajuts atorgats a les entitats que han sol·licitat la subven-
ció per a actuacions d’atenció a les famílies en situació de 
vulnerabilitat social amb infants a càrrec a la demarcació 
de Lleida
Tram. 314-17283/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places dels centres oberts i el nombre d’infants i 
adolescents atesos
Tram. 314-17284/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’obrir unitats o punts de servei de centres de des-
envolupament infantil i atenció precoç
Tram. 314-17285/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de concertar noves places de residència per a gent 
gran a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)
Tram. 314-17286/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones afectades per la paralització de la tra-
mitació de les prestacions econòmiques de la renda mínima 
d’inserció
Tram. 314-17287/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el graus afectats per la paralització de la tramitació de les 
prestacions econòmiques de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-17288/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les edats de les persones afectades per la paralització de la 
tramitació de les prestacions econòmiques de la renda mí-
nima d’inserció
Tram. 314-17289/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de prestacions econòmiques de la renda mínima 
d’inserció tramitades durant la suspensió d’aquesta pres-
tació
Tram. 314-17290/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’existència d’un informe jurídic que avali la suspensió que 

es va fer de les prestacions econòmiques de la renda míni-
ma d’inserció
Tram. 314-17291/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben la renda mínima d’inserció a 
Catalunya del 2006 ençà
Tram. 314-17292/10
Formulació p. 83

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben la renda mínima d’inserció 
del 2006 ençà
Tram. 314-17293/10 a 314-17344/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció pen-
dents de resolució a Catalunya del 2006 ençà
Tram. 314-17345/10
Formulació p. 85

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció pen-
dents de resolució del 2006 ençà
Tram. 314-17346/10 a 314-17397/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció dene-
gades per silenci administratiu a Catalunya del 2006 ençà
Tram. 314-17398/10
Formulació p. 88

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció denega-
des per silenci administratiu del 2006 ençà
Tram. 314-17399/10 a 314-17450/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda mínima d’in-
serció a Catalunya del 2006 ençà
Tram. 314-17451/10
Formulació p. 90

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda mínima d’in-
serció del 2006 ençà
Tram. 314-17452/10 a 314-17503/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima d’in-
serció pel fet d’haver estat més de seixanta mesos en el pro-
grama a Catalunya
Tram. 314-17504/10
Formulació p. 93

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima d’in-
serció pel fet d’haver estat més de seixanta mesos en el 
programa
Tram. 314-17505/10 a 314-17556/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau d’execució de la partida pressupostària de la renda mí-
nima d’inserció el 2014
Tram. 314-17557/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau d’execució de la partida pressupostària de la renda mí-
nima d’inserció el 2013
Tram. 314-17558/10
Formulació p. 96
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau d’execució de la partida pressupostària de la renda mí-
nima d’inserció el 2012
Tram. 314-17559/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau d’execució de la partida pressupostària de la renda mí-
nima d’inserció el 2011
Tram. 314-17560/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau d’execució de la partida pressupostària de la renda mí-
nima d’inserció el 2010
Tram. 314-17561/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau d’execució de la partida pressupostària de la renda mí-
nima d’inserció el 2009
Tram. 314-17562/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau d’execució de la partida pressupostària de la renda mí-
nima d’inserció el 2008
Tram. 314-17563/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau d’execució de la partida pressupostària de la renda mí-
nima d’inserció el 2007
Tram. 314-17564/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau d’execució de la partida pressupostària de la renda mí-
nima d’inserció el 2006
Tram. 314-17565/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
concursos de licitació de la gestió d’àrees bàsiques de salut 
previstos per al 2015
Tram. 314-17566/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les empreses contractades per a publicitat institucional del 
2011 ençà
Tram. 314-17567/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la despesa feta en campanyes institucionals amb relació al 
procés participatiu del 9 de novembre de 2014
Tram. 314-17568/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
subscripcions a mitjans de comunicació del 2011 ençà
Tram. 314-17569/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
encàrrecs fets a mitjans de comunicació del 2011 ençà
Tram. 314-17570/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el compliment de la Resolució 826/X, sobre la construc-
ció de l’Escola Montigalà i l’Institut Ventura Gassol, a Ba-
dalona
Tram. 314-17571/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’anunci fet per l’Ajuntament de Badalona de construir un 
aparcament a la plaça de Manuel Moreno Mauricio
Tram. 314-17572/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió per a construir el nou edifici de l’Escola Montigalà 
de Badalona
Tram. 314-17573/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data prevista per a inaugurar el nou edifici de l’Escola Mon-
tigalà de Badalona
Tram. 314-17574/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de l’edifici de l’Institut Ventura Gassol de Badalona
Tram. 314-17575/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la seguretat de l’edifici de l’Institut Ventura Gassol de Ba-
dalona
Tram. 314-17576/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari d’obres previst per a la construcció del nou edifici 
de l’Institut Ventura Gassol de Badalona
Tram. 314-17577/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió per a construir el nou edifici de l’Institut Ventura 
Gassol de Badalona
Tram. 314-17578/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de beques menjador per al curs 2013-2014 sol-
licitades i adjudicades al Baix Llobregat
Tram. 314-17579/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques menjador sol·licitades per al curs 2014-
2015 al Baix Llobregat
Tram. 314-17580/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques menjador sol·licitades per al curs 2013-
2014 al Baix Llobregat provinents de famílies en situació de 
vulnerabilitat social
Tram. 314-17581/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius del finançament municipal de la construcció d’un ins-
titut a Castelldefels (Baix Llobregat)
Tram. 314-17582/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
conveni signat per al finançament municipal de la construc-
ció d’un institut a Castelldefels (Baix Llobregat)
Tram. 314-17583/10
Formulació p. 104
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’exclusió de l’assistència sanitària de 
les persones que estiguin més de noranta 
dies fora de l’Estat espanyol
Tram. 314-11047/10

Resposta del Govern
Reg. 87347 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-11047/10 us 
informo del següent:

El Govern català garanteix l’accés a l’assistència 
sani tària a les persones registrades en l’RCA si 
mante nen el requisit d’empadronament vigent en 
un municipi de Catalunya, independentment de la se-
va si tuació d’assegurament per part de l’INSS. En 
aquest su pòsit es mantindrà la seva TSI en una si-
tuació activa.

En el cas de les persones residents i retornades després 
d’una estada a l’estranger de més de 90 dies, que esti-
guin sense feina i havent esgotat les prestacions i sub-
sidis d’atur, a Catalunya, no perdran la TSI.

Barcelona, 27 d’octubre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les comissions assessores de fàr-
macs o per patologies
Tram. 314-13466/10

Resposta del Govern
Reg. 87874 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-13466/10 us 
informo del següent:

Actualment, el CatSalut compta amb tres programes 
d’harmonització farmacoterapèutica, coordinats des 
de la Gerència de Farmàcia i del Medicament del Ser-
vei Català de la Salut, que s’encarreguen d’harmo-
nitzar els protocols farmacoterapèutics dels medica-
ments avaluats (recomanacions d’ús), establir mesures 
per a l’aplicació de les recomanacions, i fer el segui-
ment dels medicaments harmonitzats. Aquests progra-
mes d’harmonització farmacoterapèutica són:

1. Programa d’avaluació, seguiment i finançament dels 
tractaments farmacològics d’alta complexitat (PASF-
TAC), creat l’any 2008 amb l’objectiu de millorar l’efi-
ciència i l’equitat dels tractaments farmacològics d’al-
ta complexitat.

h t t p: //w w w2 0.genca t .ca t /p o r t a l /s i t e /sa lu t /
menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgn
extoid=96a64c2b696ba310VgnVCM1000008d0c1e0a
RCRD&vgnextchannel=96a64c2b696ba310VgnVCM
1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

2. Programa d’harmonització farmacoterapèutica de 
la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria 
(PHFMHDA), creat l’any 2010 per harmonitzar l’ús 
dels medicaments hospitalaris de dispensació ambu-
latòria (MHDA).

h t t p: //w w w2 0.genca t .ca t /p o r t a l /s i t e /sa lu t /
menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgn
extoid=5b5b4c2b696ba310VgnVCM1000008d0c1e0a
RCRD&vgnextchannel=5b5b4c2b696ba310VgnVCM
1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

3. Programa d’harmonització farmacoterapèutica dels 
medicaments en l’àmbit de l’atenció primària i comu-
nitària (PHFAPC), creat l’any 2012 per harmonitzar 
l’ús dels medicaments amb recepta mèdica en l’àmbit 
de l’atenció primària i comunitària.

http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.6
c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnextoid=12bf
e280989fd3

Cada programa compta amb dos òrgans, un consell 
assessor encarregat d’elaborar les propostes d’har-
monització, avaluar el seguiment de la implantació i 
estudiar l’impacte pressupostari, i una comissió far-
macoterapèutica encarregada de l’aprovació dels pro-
tocols proposats pel consell assessor, de proposar i 
promoure millores per a la seva correcta implantació, 
i del compliment i seguiment dels protocols farmaco-
terapèutics en l’àmbit del CatSalut.

Anteriorment a la creació dels programes d’harmo-
nització farmacoterapèutica, i posteriorment en con-
vivència durant un temps amb aquests (fins al mes 
d’agost de 2012), hi havia 5 consells assessors (escle-
rosi múltiple, Alzheimer, hormona de creixement i 
substàncies relacionades, hepatitis C, i utilització te-
rapèutica de l’interferó) creats per donar resposta a la 
necessitat d’establir uns criteris en la utilització ade-
quada dels recursos terapèutics disponibles i amb la 

http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnextoid=96a64c2b696ba310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=96a64c2b696ba310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnextoid=96a64c2b696ba310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=96a64c2b696ba310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnextoid=96a64c2b696ba310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=96a64c2b696ba310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnextoid=96a64c2b696ba310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=96a64c2b696ba310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnextoid=96a64c2b696ba310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=96a64c2b696ba310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnextoid=5b5b4c2b696ba310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5b5b4c2b696ba310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnextoid=5b5b4c2b696ba310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5b5b4c2b696ba310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnextoid=5b5b4c2b696ba310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5b5b4c2b696ba310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnextoid=5b5b4c2b696ba310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5b5b4c2b696ba310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnextoid=5b5b4c2b696ba310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5b5b4c2b696ba310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnextoid=12bfe280989fd3
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnextoid=12bfe280989fd3
http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/menuitem.6c4bc79d438cb6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnextoid=12bfe280989fd3
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finalitat de garantir-ne l’ús racional. Aquests consells 
assessors estaven adscrits al Departament de Salut 
(Ordre de 25 de maig de 2001), i posteriorment al Cat-
Salut (Ordre SLT/252/2012, de 27 d’agost de 2012).

L’any 2014 se suprimeixen aquests consells, mitjançant 
l’Ordre SLT/117/2014, de 8 d’abril, quedant integrades 
les seves funcions en els programes d’harmonització 
farmacoterapèutica del CatSalut. El procediment d’in-
tegració està especificat a la Instrucció 05/2014 del 
CatSalut.

Barcelona, 28 d’octubre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

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

Resposta del Govern
Reg. 87875 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-13586/10 us 
informo del següent:

Les infeccions en humans de febre hemorràgica pel 
virus d’Ebola (FHVE) es produeixen pel contacte di-
recte amb fluids corporals i secrecions de pacients in-
fectats, sobretot en hospitals (transmissió nosocomial) 
i per procediments poc segurs com són l’ús de materi-
al mèdic contaminat (xeringues, agulles) o per l’expo-
sició sense protecció als fluids corporals contaminats.

L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), 
amb anterioritat a la notificació de la sospita del cas 
ingressat a València i que finalment no es va confir-
mar, en concret al març de 2014, va elaborar un do-
cument que recull un conjunt de recomanacions de 
control d’infecció quan es proporciona assistència sa-
nitària directa i no directa a malalts confirmats o sos-
pitosos de FHVE, així com les actuacions a dur a ter-
me en personal que retorna d’una àrea afectada per la 
malaltia.

Així mateix, es va elaborar un procediment d’actua-
ció davant de la possible aparició d’un cas sospitós de 
la malaltia, basat en el protocol de vigilància i control 
aprovat per la Comissió de Salut Pública estatal el ju-
liol de 2013. L’objectiu d’aquest procediment és garan-
tir la detecció i el diagnòstic precoç d’un possible cas 

per tal d’adoptar de manera immediata les mesures de 
control adequades i evitar l’aparició de casos secun-
daris.

La Subdirecció General de Sanitat Exterior ha infor-
mat de l’exigència de la Declaració Marítima de Sa-
nitat per a l’obtenció de la lliure circulació de tots els 
vaixells que procedeixin de Guinea Conakry i de Li-
bèria. Encara que no existeixen vols comercials en-
tre Guinea Conakry i Espanya, els aeroports han es-
tat informats de la situació perquè avisin al Centre de 
Gestió de Xarxa d’AENA en cas que algun vol no co-
mercial procedent de Guinea Conakry tingui previst 
arribar a Espanya.

Els documents elaborats per l’ASPCAT es troben dis-
ponibles a:

http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20
Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Ebola/
documents/procediment_casos_ebola04_2014.pdf

http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20
Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Ebola/
documents/ebola_personal_sanitari04_2014.pdf

Barcelona, 28 d’octubre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions del Servei Català de 
la Salut a l’Institut Pere Mata, de Reus (Baix 
Camp), i sobre l’ampliació de capital social 
de l’Institut Pere Mata
Tram. 314-13696/10

Resposta del Govern
Reg. 87348 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-13696/10 
a 314-13700/10 us informo del següent:

L’aportació del CatSalut a l’Institut Pere Mata (IPM) 
el 2011 va ser de 38.699.650,81 €, mentre que per al 
2012 i 2013, va ser de 38.578.330,55 € i 36.751.515,39 € 
respectivament. L’aportació prevista per al 2014 és de 
36.700.433,12 €.

Pel que fa a l’ampliació de capital, totes les empreses 
efectuen periòdicament ampliacions de capital amb 
la finalitat de consolidar i reforçar l’empresa davant 
d’uns anys de crisi, i afrontar les grans inversions. 
L’IPM destina els excedents a reinversió per reforçar 
els equipaments destinats a l’assistència. El fet de pas-

http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Ebola/documents/procediment_casos_ebola04_2014.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Ebola/documents/procediment_casos_ebola04_2014.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Ebola/documents/procediment_casos_ebola04_2014.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Ebola/documents/ebola_personal_sanitari04_2014.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Ebola/documents/ebola_personal_sanitari04_2014.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Ebola/documents/ebola_personal_sanitari04_2014.pdf
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sar capital a reserves impedeix la possibilitat de repar-
tir-les en forma de «dividends» als socis accionistes. 
Per tant, el que es pretén amb l’ampliació és consoli-
dar l’empresa, construir els edificis i assegurar el futur 
dels llocs de treball.

D’altra banda, el CatSalut no intervé en els conflictes 
de caràcter laboral de les seves entitats proveïdores, 
atès que no té relació contractual amb els professio-
nals. L’IPM té el millor conveni del Sector (recone-
gut pel propi Comitè d’empresa) i compleix molt satis-
factòriament l’activitat concertada. Els excedents són 
conseqüència d’una bona gestió empresarial, eficièn-
cia assistencial i sobretot al fet que, degut a l’alta capi-
talització històrica (més de 100 anys), té el patrimoni 
pagat, sense hipoteques, ni lloguers, ni interessos de 
crèdits.

En relació al trasllat dels pacients psiquiàtrics aguts 
de l’IPM a l’Hospital Sant Joan de Reus es preveu que 
sigui un trasllat progressiu a partir de gener de 2015 i 
la unitat tindrà 20 llits. Es traslladarà el personal espe-
cialitzat en salut mental de l’IPM per atendre aquesta 
Unitat d’acord amb el que estableix el Pla Funcional, 
per la qual cosa no hi ha previsió d’ampliació de plan-
tilla de l’Hospital Sant Joan de Reus.

Pel que fa a la previsió de traspassar la Residència so-
ciosanitària Monterols a l’ICASS, cal dir que no hi ha 
cap previsió en aquest sentit.

Quant al control sobre els comptes del Grup Pere Mata 
i especialment de la Fundació Pere Mata, els comptes 
socials sempre són auditats i mai s’ha presentat cap 
salvetat. Són controlats periòdicament mitjançant les 
instàncies següents:

– Registre Mercantil i Ministeri d’Hisenda

– Auditories del Servei Català de la Salut

– Protectorat de Fundacions del Departament de Jus-
tícia

– Central de Balanços del Departament de Salut

– Comitè d’empresa

Barcelona, 2 d’octubre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la intervenció en el conflicte laboral de 
l’Institut Pere Mata, de Reus (Baix Camp)
Tram. 314-13697/10

Resposta del Govern
Reg. 87348 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13696/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el trasllat dels pacients psiquiàtrics 
aguts de l’Institut Pere Mata a l’Hospital 
Sant Joan, de Reus (Baix Camp)
Tram. 314-13698/10

Resposta del Govern
Reg. 87348 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13696/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de traspassar la Residèn-
cia Sociosanitària Monterols a l’Institut Ca-
talà d’Assistència i Serveis Socials
Tram. 314-13699/10

Resposta del Govern
Reg. 87348 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13696/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el control i el seguiment dels comptes 
del Grup Pere Mata
Tram. 314-13700/10

Resposta del Govern
Reg. 87348 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13696/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals el Departament 
d’Ensenyament no contractarà els professi-
onals de l’educació necessaris per al curs 
2014-2015 fins al començament del curs
Tram. 314-13803/10

Resposta del Govern
Reg. 87701 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-13803/10 us 
informo del següent:

En la sessió informativa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats amb la consellera d’Ensenyament 
sobre l’inici del curs escolar 2014-2015 (tram. 355-
00148/10), de 25 de setembre de 2014, es va informar 
que la plantilla de personal docent del servei d’edu-
cació de Catalunya per el curs escolar 2014-2015 s’ha 
adaptat a les necessitats dels centres educatius, i s’ha in-
crementat en 815 les dotacions de personal docent res-
pecte al curs 2013-2014.

Barcelona, 24 d’octubre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la variació del nombre d’alumnes a 
l’Institut Sant Quirze del Vallès
Tram. 314-13834/10

Resposta del Govern
Reg. 87703 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-13834/10, 
314-13835/10, 314-13836/10, 314-13837/10 i 314-
1838/10 us informo del següent: 

El curs 2013-2014 l’Institut de Sant Quirze del Vallès 
va tenir un increment d’un 8% en el nombre d’alumnes 
matriculats respecte el curs 2012-2013. El curs 2014-
2015 l’increment del nombre d’alumnes ha estat del 
4% respecte el curs anterior.

L’institut de Sant Quirze del Vallès el curs 2012-2013 
va tenir 55 dotacions de personal docent, el curs 2013-

2014 va tenir 56 dotacions de personal docent, i el 
curs 2014-2015 té 57 dotacions de personal docent.

D’acord amb les necessitats d’escolarització previstes 
pel curs 2015-2016 al municipi de Sant Quirze de Va-
llès el Departament d’Ensenyament té previst  ampliar 
amb dues línies addicionals l’oferta d’ensenyaments 
d’educació secundaria en aquest.

El curs 2014-2015 el municipi de Sant Quirze del Va-
llès disposa d’una oferta de cinc línies d’educació se-
cundària obligatòria. El curs 2014-2015 no s’ha pro-
duït cap variació amb el nombre de grups de primer 
d’educació secundària obligatòria al municipi respecte 
al curs 2013-2014.

Barcelona, 24 d’octubre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la variació del nombre de professors 
a l’Institut Sant Quirze del Vallès
Tram. 314-13835/10

Resposta del Govern
Reg. 87703 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13834/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la variació del nombre d’alumnes de 
secundària prevista per als propers cursos 
escolars a Sant Quirze del Vallès (Vallès Oc-
cidental)
Tram. 314-13836/10

Resposta del Govern
Reg. 87703 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13834/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’obrir línies d’educació se-
cundària obligatòria a Sant Quirze del Vallès 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-13837/10

Resposta del Govern
Reg. 87703 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13834/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la planificació de les línies d’educació 
secundària obligatòria a Sant Quirze del Va-
llès (Vallès Occidental) per al curs 2014-2015
Tram. 314-13838/10

Resposta del Govern
Reg. 87703 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13834/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el trasllat dels serveis educatius de 
Castelldefels (Baix Llobregat)
Tram. 314-13876/10

Resposta del Govern
Reg. 87702 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-13876/10 us 
informo del següent:

El Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de 
Castelldefels estan treballant conjuntament sobre di-
versos aspectes de la ciutat. En aquest marc, es preveu 
el trasllat dels serveis educatius a l’aulari d’infantil de 
l’antiga Escola Can Roca, que prèviament seran ade-
quats per l’Ajuntament del municipi.

Barcelona, 24 d’octubre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Resposta del Govern
Reg. 88278 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-13882/10 us 
informo del següent:

Actualment l’Agència de l’Habitatge de Catalunya té 
contractat un servei de vigilància dels habitatges de-
socupats que tenen risc de ser ocupats il·legalment. 
Aquest servei realitza inspeccions diàries. D’aquesta 
manera es garanteix que des de la darrera inspecció 
no hagi transcorregut més de 24 hores. A la promo-
ció de Sant Eloi, però, atès el grau de conflictivitat 
i greus problemes de convivència que ocasionen els 
ocupants il·legals dels habitatges, el sistema de vigi-
lància s’efectua cada mitja hora a cada un dels habi-
tatges buits.

Us trameto, adjunt, el quadre de la despesa anual des-
glossada.

Barcelona, 23 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 els vehicles de quatre rodes del Cos 
de Mossos d’Esquadra
Tram. 314-13888/10

Resposta del Govern
Reg. 88646 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-13888/10, us 
informo del següent:

El nombre de vehicles de quatre rodes del cos de Mos-
sos d’Esquadra a 30 de juny de 2014 era de 2.185.
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Pel que fa a llur antiguitat, el Govern ha aprovat en-
guany una renovació del parc mòbil de la Direcció Ge-
neral de la Policia i del Cos de Mossos d’Esquadra que 
suposarà una renovació de prop de 2.000 vehicles fins 
l’any vinent. La renovació es durà a terme en tres fa-
ses, la primera de les quals va començar el passat mes 
de març amb l’arribada de 123 vehicles nous i va fina-
litzar el mes de setembre amb la incorporació d’altres 
720. Un cop finalitzades les dues fases més previstes 
per al proper any, la mitjana d’antiguitat haurà passat 
dels 4,5 anys a menys d’un any.

Barcelona, 30 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 88627 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-13910/10, 
314-13911/10, 314-13912/10, 314-13913/10, 314-
13914/10, 314-13915/10, 314-13916/10, 314-13917/10, 
314-13918/10, 314-13919/10 i 314-13920/10 us informo 
que el Programa per a l’Impuls i l’Assoliment del Pla 
Nacional per a la Promoció de Valors a Catalunya per 
a una Nova Cultura Cívica (PNV) es troba en fase de 
redacció de la proposta de text de les línies programà-
tiques i els objectius de cada àmbit. Concretament, es 
fan reunions de discussió dels grups de treball, conduï-
des pels responsables dels grups, per valorar els textos 
conjuntament amb consultors que no han format part 
del debat per validar o esmenar-los i, així, poder con-
trastar els resultats amb els grups de treball. Actual-
ment també es treballa en l’organització del posterior 
procés de presentació a la ciutadania interessada, que 
es farà per diferents canals.

Els mecanismes d’elaboració seguits fins ara es fona-
menten en aspectes organitzatius i funcionals que de-
tallem a continuació:

– Creació del programa i constitució del Consell Di-
rector

– Constitució dels grups de treball i designació dels 
responsables.

– Reunions de treball per a la redacció del Programa 
per a l’Impuls i l’Assoliment del PNV.

El Consell Director del Programa del PNV s’ha reunit 
en sessió ordinària en tres ocasions. A més, mensual-
ment es convoquen sessions de treball amb els respon-
sables dels grups de Treball. La primera va tenir lloc 
en data 16 de desembre de 2011 i la darrera ha estat el 
passat 9 de setembre de 2014.

Per a elaborar el PNV s’han constituït 18 grups de tre-
ball, associats als diferents àmbits temàtics. Les sessi-
ons de treball de cada grup s’estableixen a criteri dels 
responsables dels grups. Se n’han fet 573.

Els àmbits i eixos temàtics del PNV són els següents: 
Educació general, educació universitària i educació 
artística; activitat física i esport; cultura; comunicació 
i xarxes socials; salut; economia; sostenibilitat paisat-
ge i hàbitat; comerç; ciència; justícia; seguretat i diàleg 
social; política; organitzacions (empresa, sector públic 
i tercer sector) i recerca aplicada; persona; autoconei-
xement; competències emocionals; perspectiva de gè-
nere; valors clàssics i interioritat.

Els responsables dels grups de treball del PNV són 
persones expertes en les diferents temàtiques. Actu-
alment desenvolupen aquesta tasca les persones se-
güents: 

Responsable Adjunt

Ramon Alfonseda Pous Oriol Garangou
Amadeu Barbany  
Marta Burguet Arfelis  
M. Rosa Buxarrais Estrada  
Armand Calderó Montfort  
Enric Canet Capeta Salwa l’Aouaji
Sònia Fernàndez Vidal  
Jordi Griera i Roig  
Xavier Guix García  
Idili Lizcano  
Josep Maria Mallarach Carrera  
Adam Martín Skilton  
Montserrat Morral Monteis  
Imma Nogués Orpí  
Joan Lluís Pérez Francesc  
Natxo Tarrés García Beatriu Daniel
Gemma Tellez Bernad  
Francesc Torralba Roselló Berta Meneses

El PNV es fonamenta en el treball d’experts que per-
tanyen a diverses organitzacions de diferent índole te-
màtica, jurídica i territorial.

Barcelona, 31 d’octubre de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mecanismes per a l’elaboració del 
Pla nacional per a la promoció dels valors a 
Catalunya
Tram. 314-13911/10

Resposta del Govern
Reg. 88627 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13910/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 88627 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13910/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sessions de treball dels 
col·laboradors del programa per a l’impuls i 
l’assoliment del Pla nacional per a la promo-
ció dels valors a Catalunya
Tram. 314-13913/10

Resposta del Govern
Reg. 88627 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13910/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 88627 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13910/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 88627 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13910/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els objectius i les propostes consen-
suats amb els col·laboradors dels grups de 
treball per a l’elaboració del Pla nacional per 
a la promoció dels valors a Catalunya
Tram. 314-13916/10

Resposta del Govern
Reg. 88627 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13910/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 88627 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13910/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les temàtiques que treballen els grups 
de treball per a l’elaboració del Pla nacional 
per a la promoció dels valors a Catalunya
Tram. 314-13918/10

Resposta del Govern
Reg. 88627 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13910/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els coordinadors dels grups de treball 
per a l’elaboració del Pla nacional per a la 
promoció dels valors a Catalunya
Tram. 314-13919/10

Resposta del Govern
Reg. 88627 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13910/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 88627 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13910/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de subvencions atorgades 
per l’Agència Catalana de l’Aigua per a finan-
çar millores en els cursos fluvials en el perí-
ode 2004-2010
Tram. 314-13924/10

Resposta del Govern
Reg. 88273 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-13924/10 a 
314-13930/10 us informo del següent:

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va iniciar el 
2006 l’atorgament de subvencions per a la realització 
d’actuacions de gestió, conservació i recuperació d’es-
pais fluvials. Durant el període 2006-2009 es varen 
adjudicar un total de 109 subvencions en aquesta ma-
tèria, per un import de 4.999.779 €.

Us trameto, annex, el llistat de subvencions atorgades 
per aquesta matèria, tant als municipis, com a les enti-
tats ambientals que així ho han sol·licitat.

L’any 2011, l’ACA va iniciar la revisió dels expedients 
d’atorgament de subvencions per a la realització d’ac-
tuacions de gestió, conservació i recuperació d’espais 
fluvials (2006 a 2009), arran del contingut de l’infor-
me 9/2011, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

L’ACA ha revisat el total d’expedients d’atorgament de 
subvencions per a actuacions de gestió, conservació i 
recuperació d’espais fluvials (període 2006-2009) i so-
bre aquesta revisió ha tramitat un total de 74 expedi-
ents de revocació total o parcial (15 a l’any 2006; 40 a 
l’any 2007; 4 a l’any 2008 i 15 a l’any 2009).

Els expedients de revocació, total o parcial, de les sub-
vencions atorgades estan resolts en via administrativa. 
Actualment, l’ACA està estudiant i acabant de resol-
dre les reclamacions presentades per entitats o ajun-
taments afectats (recursos de reposició; requeriments 
previs a la via administrativa; demandes en via con-
tenciosa administrativa).

Tot i així, el Govern de la Generalitat, a través del De-
partament de Territori i Sostenibilitat, està estudiant 
possibles alternatives per a rescabalar les entitats am-
bientals dels danys econòmics derivats de la revocació 
dels expedients de subvenció inicialment concedides. 
En l’actualitat, no s’ha dictat cap sentència en aquesta 
matèria.

Barcelona, 30 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 la llista de subvencions atorgades per 
l’Agència Catalana de l’Aigua per a finançar 
millores en els cursos fluvials en el període 
2004-2010
Tram. 314-13925/10

Resposta del Govern
Reg. 88273 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13924/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la revisió de les subvencions atorga-
des per l’Agència Catalana de l’Aigua per a 
finançar millores en els cursos fluvials en el 
període 2004-2010
Tram. 314-13926/10

Resposta del Govern
Reg. 88273 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13924/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’expedients de les sub-
vencions atorgades per l’Agència Catalana 
de l’Aigua per a finançar millores en els cur-
sos fluvials en el període 2004-2010 afectats 
per les revisions
Tram. 314-13927/10

Resposta del Govern
Reg. 88273 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13924/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sentències que han re-
caigut contra el rescabalament de les sub-
vencions atorgades per l’Agència Catalana 
de l’Aigua per a finançar millores en els cur-
sos fluvials en el període 2004-2010
Tram. 314-13928/10

Resposta del Govern
Reg. 88273 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13924/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’arxivar els expedients 
de reclamació o revisió de devolució de les 
subvencions atorgades per l’Agència Catala-
na de l’Aigua per a finançar millores en els 
cursos fluvials en el període 2004-2010
Tram. 314-13929/10

Resposta del Govern
Reg. 88273 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13924/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 88273 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13924/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que reben les 
prestacions que estableix la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència, a Barce-
lona en data del 30 de juny de 2014
Tram. 314-13942/10

Resposta del Govern
Reg. 87877 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-13942/10, 
314-13943/10, 314-13945/10, 314-13953/10 i 314-
13958/10 us informo que des de l’entrada en vigor de 
la Llei 39/2006 de promoció de l’autonomia perso-
nal i atenció a les persones en situació de dependèn-
cia, a data 30 de juny de 2014 a la ciutat de Barcelona 
109.923 persones han sol·licitat la valoració del grau de 
la dependència, de les quals 97.539 han estat efectiva-
ment valorades.
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Pel que fa a quantes persones se’ls ha elaborat el seu 
Programa Individual d’Atenció (PIA) des de l’entrada 
en vigor de la Llei 39/2006 i fins a data 30 de juny de 
2014, us informo que s’han resolt 49.181 PIA i 25.364 
modificacions de PIA. La informació per graus la tro-
bareu a la taula següent: 

PIA resolts per grau PIA inicials Modificacions de PIA

III 24.327 12.050
II 21.761 12.548
I 3.093 766

Total 49.181 25.364

Us fem avinent que a 30 de juny de 2014, 5.141 perso-
nes amb discapacitat menors de 65 anys disposaven de 
PIA a la ciutat de Barcelona.

Des de l’inici d’entrada en vigor de la Llei 39/2006 i 
fins a 30 de juny de 2014 consta que un total de 10.074 
persones van morir abans que se’ls pogués fer el PIA.

A data 30 de juny de 2014 hi ha un total de 29.459 be-
neficiaris amb 42.865 prestacions i serveis. La distri-
bució és la següent: 

Prestació o servei
Número de 

prestacions /serveis

Cuidador no professional 17.739
Assistent personal 9
Centre de dia de Discapacitats 854
Centre de dia de Gent Gran 1.336
Hospital de dia 28
Llarga estada Salut Mental 14
Llar Residència 377
Llar amb suport MM 33
Residència de Discapacitats 349
Residència de Gent Gran 4.659
Ajuda a Domicili 7.623
Sociosanitari 127
Teleassistència 7.162
Vinculada a Centre de dia 25
Vinculada a Residència 2.391
Vinculada a SAD 139

Total Prestacions i Serveis 42.865
Beneficiaris 29.459

Hi ha 2.319 persones amb PIA i en llista d’espera per 
rebre la prestació. Cal recordar que la disposició addi-
cional setena del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de ju-
liol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària 
i de foment de la competitivitat estableix que les pres-
tacions econòmiques per a cures en l’entorn familiar 
queden subjectes a un període suspensiu de dos anys.

A data 30 de juny de 2014 a la ciutat de Barcelona 
hi ha 2.129 persones en espera de la valoració del seu 
grau, de les quals 630 estaven fora de termini.

D’altra banda a data 30 de juny de 2014, la mitjana de 
temps d’espera a la ciutat de Barcelona entre la presen-
tació d’una sol·licitud per a la valoració de la depen-

dència i el moment en què l’usuari rep la notificació de 
la seva valoració és de 3 mesos. La mitjana de temps 
per elaborar el PIA és de 6 mesos.

Barcelona, 29 d’octubre de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps mitjà d’espera a Barcelona 
per a la valoració de la dependència, l’elabo-
ració del pla individual d’atenció i el moment 
en què es rep la prestació
Tram. 314-13943/10

Resposta del Govern
Reg. 87877 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13942/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que s’han mort 
amb la sol·licitud de la valoració per la depen-
dència feta i abans de rebre la prestació as-
signada en el programa individual d’atenció
Tram. 314-13945/10

Resposta del Govern
Reg. 87877 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13942/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 88628 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-13948/10 us 
informo que trobareu la informació sol·licitada a la 
taula següent: 
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Centres d’acollida 
a Barcelona ciutat Pl. contractades Pl. ocupades

Centre d’Acollida i Ur-
gències Infantils Josep 
Pallach (CAUI) 26 22
Centre d’Acollida Talaia 30 34
Centre d’Acolliment 
CODA 1 25 22
Centre d’Acolliment 
Els Llimoners 27 31
Centre d’Acolliment 
Gaudí 28 31
Mas Pins 30 20

Barcelona, 31 d’octubre de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

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

Resposta del Govern
Reg. 87878 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-13949/10 us 
informo que la ciutat de Barcelona compta amb 1.940 
places amb tipologia de residència per a gent gran de 
titularitat pública.

També disposa de 3.513 places de residència per a 
gent gran amb règim de concertació i/o colal·laboració. 
D’aquestes, 2.256 són places col·laboradores i 1.258 
places concertades.

Pel que fa a les places de centre de dia per a gent gran 
de titularitat pública us informem que a la ciutat de 
Barcelona n’hi ha 755 i 815 places de centre de dia per 
a gent gran amb règim de concertació i/o col·laboració.

Durant aquest any no s’han creat noves places de resi-
dència assistida ni de centre de dia per a gent gran que 
signifiquin un increment del finançament públic ni pel 
que fa al Programa d’entitats col·laboradores ni refe-
rent al règim de la concertació de places.

Barcelona, 29 d’octubre de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

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

Resposta del Govern
Reg. 87879 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-13951/10 us 
informo que trobareu la informació sol·licitada a la 
taula següent: 

Pisos joves Barcelona ciutat Places Joves acollits

Casa de Recés (Pat. Espe-
rança) 5 3
Escola Pia Camp de l’Arpa 2 2
Llar Balandrau 3 4
Llar Champagnat Barcelona 3 2
Llar Enric d’Ossó 2 1
Llar Natzaret 2 1
Llar Trobada 3 0
Pis Assistit El Pas 2 3
Pis Assistit El Trampolí 2 1
Pis Barlovent Mistral 5 3
Pis Barlovent Rocafort 5 5
Pis Casal d’Infants del Raval 3 3
Pis del Carme 2 1
Pis Guinardó I 5 4
Pis Guinardó II 5 5
Pis Lepant (Iniciatives i 
Projectes) 2 2
Pis Noa 2 4
Pis Obradors 4 3
Pis Provença Pla (Espígol) 3 2
Pis Sant Andreu (Probens) 3 2
Pis València ACISJF (Marina) 2 2
Pont Jove Cabestany 13 10
Pont Jove Enric Casanovas 4 4
Pont Jove Entença 5 3
Pont Jove Gomis 1 3 3
Pont Jove Poble Sec 
(El Cano) 4 3
Residència Sta. Eulàlia 3 1

  97 77

Barcelona, 29 d’octubre de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de residència per a perso-
nes amb discapacitat a Barcelona
Tram. 314-13952/10

Resposta del Govern
Reg. 88629 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-13952/10 
i 314-13956/10 us informo que trobareu la informació 

referent al nombre de places de residència per a per-
sones amb discapacitat que actualment existeixen a la 
ciutat de Barcelona a les taules següents: 

Llar residència Residència

Places Titularitat Titularitat
Pública Privada Pública Privada Total

Discapaci-
tats físics 0 44 18 235 297
Discapaci-
tats intel·lec-
tuals 24 452 79 319 874
Malalts 
mentals 47 443  0     0 490

Total 71 939 97 554 1661

Places Llar Residència

Districte postal DP 1 DP 2 DP 3 DP 4 DP 5 DP 6 DP 7 DP 8 DP 9 DP 10

Discapacitats físics — — — — — — — — 20 24
Discapacitats intel·lectuals 30 46 110 7 159 20 14 24 16 50
Malalts mentals — 52 53 71 18 86 68 33 64 45

Places Residència

Districte postal DP 1 DP 2 DP 3 DP 4 DP 5 DP 6 DP 7 DP 8 DP 9 DP 10

Discapacitats físics 75 32 54 — 62 — — 18 12 —
Discapacitats intel·lectuals — — 27 — 22 177 118 — — 54

Barcelona, 31 d’octubre de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

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

Resposta del Govern
Reg. 87877 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13942/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les persones que treballen als cen-
tres i equipaments d’atenció a la infància i 
l’adolescència de Barcelona en data del 30 
de juny de 2014
Tram. 314-13954/10

Resposta del Govern
Reg. 88630 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que la 
ràtio de professionals que treballen en centres i equi-
paments d’atenció a la infància i a l’adolescència és la 
que preveu la Cartera de Serveis Socials mitjançant el 
Decret 151/2008 de 29 de juliol, així com les seves ac-
tualitzacions posteriors.

Barcelona, 31 d’octubre de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places residencials per 
a discapacitats que hi ha a Barcelona en da-
ta del 30 de juny de 2014
Tram. 314-13956/10

Resposta del Govern
Reg. 88629 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13952/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que han sol-
licitat la valoració de la dependència i l’ela-
boració del programa individual de la de-
pendència a Barcelona en data del 30 de 
juny de 2014
Tram. 314-13958/10

Resposta del Govern
Reg. 87877 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13942/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 87880 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-13959/10 i 
314-13961/10 us informo que a la ciutat de Barcelona, 
a data 3 de setembre de 2014, 456 persones estan in-
formades en llista d’espera per accedir a una plaça de 
centre de dia per a gent gran de titularitat pública i que 
6.492 persones estan informades en llista d’espera per 
accedir a una plaça de residència per a gent gran de ti-
tularitat pública.

És molt difícil d’establir un termini de temps d’espera 
atès que, d’acord amb el sistema d’adjudicació de re-
cursos, depèn de diversos factors com ara el moviment 

de baixes d’un centre en concret o la demanda de pla-
ça de cada centre.

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

Barcelona, 29 d’octubre de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a accedir a una 
plaça de residència de titularitat pública per 
a persones amb discapacitat a Barcelona en 
data del 30 de juny de 2014
Tram. 314-13960/10

Resposta del Govern
Reg. 88631 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-13960/10 us 
informo que pel que fa a la llista d’espera existent per 
accedir als recursos per a persones amb discapacitat, 
és difícil d’establir un termini de temps per accedir 
a recurs atès que la llista d’espera depèn de diversos 
factors com ara la tipologia d’usuaris, el moviment de 
baixes d’un centre en concret o, fins i tot, les renúncies 
de la llista al moment d’ingressar.

Barcelona, 31 d’octubre de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

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

Resposta del Govern
Reg. 87880 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13959/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els equipaments esportius que rebran 
finançament per a la construcció o l’arranja-
ment el 2014, a Barcelona
Tram. 314-13997/10

Resposta del Govern
Reg. 87151 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-13997/10, so-
bre els equipaments esportius que rebran finançament 
per a la construcció o l’arranjament el 2014, a Barcelo-
na, us trameto, en document annex, la informació faci-
litada per la Secretaria General de l’Esport.

Barcelona, 27 d’octubre de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

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

Respecte del finançament d’activitats o competicions 
esportives que se celebren a la ciutat de Barcelona du-
rant l’any 2014, al DOGC del 26 de novembre i del 16 
de desembre de 2013, es van publicar les convocatò-
ries anticipades per a la concessió de subvencions per 
aquesta finalitat, entre d’altres.

El Consell Català de l’Esport, d’acord amb l’article 18 
de la Llei 38/2003, General de Subvencions, publica al 
DOGC les subvencions concedides amb expressió de 
la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari 
al qual s’imputen, i fa la preceptiva publicitat a través 
de la pàgina web de la Secretaria General de l’Esport.

Ivan Tibau i Ragolta
Secretari General

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

Resposta del Govern
Reg. 87374 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14021/10 us 
informo del següent:

Les dades referents a la recaptació líquida derivat de 
l’impost sobre grans establiments comercials corres-
ponents a la ciutat de Barcelona són les següents: 

Recaptació líquida

Barcelona (Ciutat) Any 2013 (2n. sem) Any 2014 (1r. sem)

Impost sobre 
grans establiments 
comercials 2.154.177,33 € 1.366.656,70 €

Font: Padró IGEC

Les dades referents a la resta de períodes sol·licitats ja 
s’han facilitat en anteriors ocasions, en resposta a pre-
guntes formulades pel mateix diputat, i han estat pu-
blicades al BOPC.

Barcelona, 23 d’octubre de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Resposta del Govern
Reg. 87375 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14027/10 us 
informo del següent:

Les dades referents a la recaptació líquida derivat dels 
tributs sobre el joc, i que es mostren a continuació, són 
per demarcació provincial atès que no es disposa de 
dades desagregades per a la ciutat de Barcelona.
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Atès el caràcter reservat de les dades tributaries que 
regula l’article 95 de la Llei general tributària, s’agru-
pen provincialment totes les modalitats dels tributs 
del joc.

Recaptació líquida (euros)

Barcelona (Província) Any 2014 1r sem.

Total tributs sobre el joc 61.209.535,85

No obstant això, i als efectes de subministrar en la me-
sura del legalment possible la informació demanada, 
es faciliten les dades de recaptació líquida a Catalunya 
dels tributs sobre el joc, detallat per bingo, casinos, 
màquines i rifes.

Recaptació líquida (euros)

Catalunya Any 2014, 1r sem.

Tributs s/ el bingo 19.645.385,69
Tributs s/ casinos 7.579.400,92
Tributs s/ màquines 52.419.547,46
Tributs s/ rifes 79.114,79

Total Tributs sobre el joc 79.723.448,86

Les dades referents a la resta de períodes sol·licitats ja 
s’han facilitat en anteriors ocasions, en resposta a pre-
guntes formulades pel mateix diputat, i han estat pu-
blicades al BOPC.

Barcelona, 24 d’octubre de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost so-
bre la renda de les persones físiques a Bar-
celona del 2004 ençà
Tram. 314-14029/10

Resposta del Govern
Reg. 87376 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14029/10 us 
informo del següent:

Pel que fa a les dades corresponents als exercicis 2012, 
2013 i primer semestre 2014 corresponents a la ciutat 
de Barcelona, l’AEAT no ha facilitat les dades.

No obstant això, i als efectes de subministrar, en la 
mesura del possible, la informació demanada disponi-
ble, es faciliten les dades sobre l’ingrés tributari deri-
vat del tram autonòmic de l’impost sobre la renda de 

les persones físiques, pel total de Catalunya, correspo-
nent a l’any 2012, última dada publicada.

Quota líquida incrementada autonòmica, exercici 
2012, total Catalunya: 6.877.263.743 €

Finalment, la informació relativa a la resta dels perí-
odes sol·licitats ja s’ha facilitat en anteriors ocasions 
en resposta a preguntes formulades pel mateix diputat.

Barcelona, 24 d’octubre de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Resposta del Govern
Reg. 87377 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14035/10 us 
informo del següent:

Es fan constar les dades de la província de Barcelona, 
ja que no es disposa de les dades desagregades de la 
ciutat de Barcelona.

Ingressos tributaris gestionats per la Generalitat de 
Catalunya:

1r semestre de 2014: 692.872.810,69 €

No es disposa de la informació sobre els ingressos no 
tributaris.

La informació relativa a la resta dels períodes sol-
licitats ja s’ha facilitat en anteriors ocasions en respos-
ta a preguntes formulades pel mateix diputat.

Barcelona, 24 d’octubre de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el període mitjà de pagament de la Ge-
neralitat i els seus organismes a l’Ajuntament 
de Barcelona en el primer semestre del 2014
Tram. 314-14038/10

Resposta del Govern
Reg. 87378 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14038/10 us 
informo del següent:

El Govern de la Generalitat té la màxima voluntat de 
realitzar els pagaments pendents. Les seves decisi-
ons en matèria financera, però, estan àmpliament li-
mitades per les exigències imposades des de l’Estat, a 
causa de l’adhesió d’aquesta Administració als meca-
nismes extraordinaris de liquiditat posats en funcio-
nament pel Govern central, així com per la normativa 
estatal, quant a la prioritat absoluta del pagament dels 
interessos del deute públic, l’assumpció d’objectius 
d’estabilitat pressupostària i de deute públic, i de com-
pliment dels períodes mitjans de pagament als prove-
ïdors. En aquest sentit, la liquiditat proporcionada per 
aquests mecanismes serveixen només per cobrir parci-
alment els desequilibris estructurals als quals la Gene-
ralitat està sotmesa.

D’altra banda, cal tenir present que el sistema de fi-
nançament de les comunitats autònomes va expirar el 
2013 i que no es disposa d’un de nou. Alhora s’ha pa-
tit una reducció significativa de les transferències de 
l’Estat. Per tant, no és prudent ni realista esperar una 
millora definitiva immediata en els terminis de paga-
ment, si bé hi poden haver millores puntuals en els 
moments en què es facin ampliacions del FLA pels dè-
ficits anteriors al 2014.

Contràriament a la seva voluntat, aquesta Administra-
ció no ha pogut atendre amb puntualitat totes les seves 
obligacions, ni pot establir amb total independència els 
criteris de prioritat que pugui considerar més adients en 
funció de les circumstàncies, si bé va atenent les obli-
gacions reconegudes a mesura que disposa de recursos.

El Govern de la Generalitat va signar un acord amb 
l’Ajuntament de Barcelona que fixa el calendari de pa-
gament del total del deute pendent reconegut entre les 
dues institucions. D’aquesta manera, queden establer-
tes les modalitats i els terminis en què la Generalitat 
abonarà tot el deute vençut reconegut d’exercicis tan-
cats –2013 i anteriors– a data de 31 d’agost de 2014.

Barcelona, 24 d’octubre de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Resposta del Govern
Reg. 87379 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14041/10 us 
informo del següent:

Les dades referents a la recaptació líquida derivat de 
l’impost sobre successions i donacions que es mostren 
a continuació, són per demarcació provincial atès que 
no es disposa de dades desagregades per a la ciutat de 
Barcelona.

Recaptació líquida (euros)

Barcelona (Província) Any 2014, 1r sem.

Impost sobre successions 71.741.863,39
Impost sobre donacions 41.237.192,78
Impost sobre successions 
i donacions 112.979.056,17

Les dades referents a la resta de períodes sol·licitats 
ja s’han facilitat en anteriors ocasions, en resposta a 
preguntes formulades pel mateix diputat, i han estat 
publicades al BOPC.

Barcelona, 24 d’octubre de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost so-
bre transmissions patrimonials i actes jurí-
dics documentats a Barcelona del 2010 ençà
Tram. 314-14044/10

Resposta del Govern
Reg. 87380 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14044/10 us 
informo del següent:

Les dades referents a la recaptació líquida derivat de 
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes ju-
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rídics documentals que es mostren a continuació, són 
per demarcació provincial atès que no es disposa de 
dades desagregades per a la ciutat de Barcelona.

Recaptació líquida (euros)

Barcelona (Província) Any 2014, 1r sem.

Impost sobre transmisions patrimo-
nials i actes jurídics documentats 482.567.005,54

Les dades referents a la resta de períodes sol·licitats ja 
s’han facilitat en anteriors ocasions, en resposta a pre-
guntes formulades pel mateix diputat, i han estat pu-
blicades al BOPC.

Barcelona, 23 d’octubre de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de menors estrangers in-
documentats que han estat presentats per 
a protecció a Barcelona durant el primer se-
mestre del 2014
Tram. 314-14051/10

Resposta del Govern
Reg. 88632 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que du-
rant el primer semestre de 2014 a la ciutat de Barcelo-
na va haver-hi 145 presentacions de joves estrangers 
sense referents familiars.

Magribins Subsaha rians Altres països Total

Gener Algèria 3 Gàmbia 2 França 1  
  Líbia 1     Pakistan 3  
  Marroc 18     Vietnam 2 30

Febrer Algèria 3 Camerun 1 Albània 1  
  Marroc 9     Bòsnia 1  
          Romania 1 16

Març Algèria 1 Nigèria 1 Bòsnia 1  
  Marroc 19     França 1  
          Itàlia 1  
          Romania 1  
          Sèrbia 2 27

Abril Marroc 17 Gàmbia 1 França 1  
      Guinea 

Conakry 1
Índia 1  

      Mali 2 Lituània 1  
          Pakistan 1 25

Magribins Subsaha rians Altres països Total

Maig Algèria 1 Gàmbia 1 Albània 1  
  Marroc 18 Mali 1 Bòsnia i 

Herce-
govina 1

 

      Nigèria 1 Itàlia 1  
      Senegal 2 Xina 1 28

Juny Algèria 1 Gàmbia 1  
  Marroc 17     19 

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

Barcelona, 31 d’octubre de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres residencials d’acció edu-
cativa de Barcelona en data del 30 de juny 
de 2014
Tram. 314-14089/10

Resposta del Govern
Reg. 88633 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14089/10 us 
informo que podreu trobar la informació sol·licitada a 
la taula següent: 

Centres residencials d’acció 
educativa a Barcelona

Pl. con  -
tractades

Pl. ocu-
pades

Casa de Família Jesús-Maria 
Trafalgar

6 6

Casa de Família Natzaret 29 28
Casa Solaz Infantil 16 18
Centre Les Palmeres 12 12
Centre Residencial d’Acció Educa-
tiva Dolors Aleu

10 12

Centre Residencial d’Acció Educa-
tiva Sants-Medir

17 17

Centro Maria Reina 24 24
Crae Casa Milà 14 15
Crae Joan Torras 20 21
Crae Kairós 20 21
Crae La Llar Collserola 20 19
Crae La Salle 8 8
Crae Sant Andreu 22 22
Crae Toni Juliá i Bosch 16 15
Crae Urrutia 12 12
La Llar 10 10
Llar Claudina 6 6
Llar Infantil Mare de Déu de Fàtima 30 32
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Centres residencials d’acció 
educativa a Barcelona

Pl. con  -
tractades

Pl. ocu-
pades

Llar Sant Josep de la Muntanya 57 58
Llar Turó Blau 10 10
Pisos Maragall 25 23
Residència d’Acció Educativa 
Minerva

24 24

Residència Vilapicina 14 14

Barcelona, 31 d’octubre de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

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

Resposta del Govern
Reg. 88308 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14100/10 us 
informo del següent:

Prèviament, s’ha d’assenyalar que no disposem de les 
dades desagregades per districtes de Barcelona i, per 
aquesta raó facilitem les dades globals corresponents 
a aquesta ciutat.

Així mateix, pel que fa als expedients oberts i sanci-
ons a comerços a la ciutat de Barcelona des de l’any 
2008 fins el 2013, ens remetem a la resposta donada a 
la pregunta amb NT 314-10925/10

En relació a l’activitat comercial, durant el primer se-
mestre de 2014, s’han obert 430 expedients a comer-
ços de la ciutat de Barcelona, repartits de la manera 
següent: 

Expedients oberts 1r semestre 2014

Control de la pràctica de vendes 
amb pèrdua i incompliment dels 
terminis de pagament als proveïdors 3
Control de la venda en rebaixes 314
Control dels horaris comercials 1
Control dels requisits de justificació 
de les subvencions atorgades en 
l’àmbit de comerç 23
control dels requisits de les vendes 
de saldos i liquidacions 81
Control del compliment dels requisits 
generals de l’activitat comercial 8

TOTAL 430

Dins el mateix període de temps, s’han imposat sanci-
ons a comerços de la ciutat de Barcelona, per un im-
port de 224.060 €, repartides de la manera següent: 

Tipus de sancions 1r semestre 2014

Venda amb pèrdua i incompliment dels 
terminis de pagament als proveïdors 200.010 €
Incompiment de la normativa en 
matèria de la venda en rebaixes 6.750 €
Incompliment de la normativa 
d’horaris comercials 1.600 €
Incompliment dels requisits de les 
vendes de saldos i liquidacions 3.000 €
Negativa a subministrar dades 
a la inspecció 5.100 €
Incompliment dels requisits generals 
de l’activitat comercial 7.600 €

TOTAL 224.060 €

Així mateix, pel que fa als expedients oberts i sanci-
ons a comerços a la ciutat de Barcelona des de l’Agèn-
cia Catalana de Consum per al període comprés entre 
l’any 2008 i 2013, ens remetem a la resposta donada a 
la pregunta NT 314-10925/10

Durant el primer semestre del 2014, l’Agència Catala-
na de Consum ha incoat 83 expedients sancionadors a 
la ciutat de Barcelona i ha resolt 30 expedients per un 
import 508.080 €.

Nota: El número d’expedients sancionadors resolts al 
primer semestre 2014 pot correspondre a expedients 
incoats tant l’any 2014 com a anys anteriors

Barcelona, 29 d’octubre 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 88309 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14101/10 us 
informo del següent:

Durant el primer semestre de 2014 no s’han atorgat 
ajuts a emprenedors/ores a la ciutat de Barcelona. Tot i 
així, el Departament d’Empresa i Ocupació, per mitjà 
de la xarxa Catalunya Emprèn, disposa de més de 100 
entitats col·laboradores arreu de Catalunya que presten 
serveis d’assessorament i formació a les persones em-
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prenedores. La xarxa Catalunya Emprèn té cobertura 
també a la ciutat de Barcelona

Pel que fa a l’evolució del nombre d’ajuts atorgats a 
projectes emprenedors sorgits a la ciutat de Barcelona 
entre els anys 2008 i 2013 ens remeten a la resposta 
donada a la pregunta 314-10916/10.

Així mateix, durant el primer semestre de 2014 no s’han 
signat acords ni convenis entre el Departament d’Em-
presa i Ocupació i l’Ajuntament de Barcelona o qual-
sevol dels seus organismes municipals per tal de fomen-
tar l’activitat emprenedora a la ciutat de Barcelona.

Barcelona, 29 d’octubre de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

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

Resposta del Govern
Reg. 87827 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14102/10, us 
informo del següent:

El nombre d’infraccions penals a la ciutat de Barcelo-
na durant el primer semestre de 2014 va ser el següent: 

Districte Nombre

Ciutat Vella 19.016
Eixample 19.626
Sant Martí 10.134
Sants - Montjuïc 9.760
Les Corts 3.559
Sarrià - St. Gervasi 4.693
Gràcia 3.669
Horta - Guinardó 3.812
Nou Barris 4.373
Sant Andreu 5.200
Sense especificar 1.125

El nombre de delictes contra el patrimoni en aquest 
període va ser de 36.477 i el de faltes contra el patri-
moni de 38.294.

El nombre de delictes i de faltes de furt va ser de 
44.637 i el nombre de delictes relacionats amb el tràn-
sit va ser de 1.567.

Ha hagut un descens dels delictes i de les faltes respec-
te al mateix període de 2013. La voluntat de la Direc ció 

General de la Policia és continuar treballant en aquesta 
línia, millorant el servei policial, reforçant el diàleg i les 
vies de col·laboració amb la ciutadania i augmentant la 
pressió policial sobre l’activitat delictiva.

Barcelona, 28 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies per infrac-
cions de l’Ordenança de mesures per a fo-
mentar i garantir la convivència ciutadana a 
l’espai públic interposades per mossos d’es-
quadra a Barcelona durant el 2014
Tram. 314-14104/10

Resposta del Govern
Reg. 87331 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14104/10, us 
informo del següent:

El nombre de denúncies per infraccions de l’Ordenan-
ça de Mesures per a fomentar i garantir la convivència 
ciutadana a l’espai públic a Barcelona durant el primer 
semestre de 2014 va ser de 18.

Barcelona, 21 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les denúncies presentades als Mos-
sos d’Esquadra de Barcelona el primer se-
mestre del 2014
Tram. 314-14106/10

Resposta del Govern
Reg. 87828 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14106/10, us 
informo del següent:

El nombre de denúncies presentades davant la Policia 
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra durant el pri-



11 de novembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 427

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

mer semestre de 2014 a la ciutat de Barcelona és el 
següent: 

Tipus fet Fets coneguts

Delictes 34.699
Faltes 33.981

Total 68.680

El nombre de denúncies cursades d’ofici pels agents de 
la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra du-
rant la realització del servei a Barcelona en el mateix 
període és el següent: 

Tipus fet Fets coneguts

Delictes 3.660
Faltes 1.660

Total 5.320

Barcelona, 28 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 87332 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14108/10, us 
informo del següent:

El nombre de detencions per part de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra a Barcelona durant el 
primer semestre de 2014 va ser el següent: 

Districte detenció Nombre

Ciutat Vella 1.628
Eixample 1.430
Sant Martí 1.308
Sants - Montjuïc 1.335
Les Corts 445
Sarrià - St. Gervasi 318
Gràcia 161
Horta - Guinardó 374
Nou Barris 387
Sant Andreu 277
Sense especificar 50

La distribució per delictes, faltes i requeriments va ser 
la següent: 

Tipus fet Nombre

Delictes 5.361
Faltes penals 230
Requeriments 2.122

El nombre de detencions per delictes contra la segure-
tat viària en aquest període va ser de 22 i per delictes 
contra el patrimoni de 3.467.

Del total de detencions a Barcelona en el primer se-
mestre de 2014, 2.732 van ser de nacionalitat espanyo-
la i 4.981 d’altres nacionalitats comunitàries i extraco-
munitàries.

Finalment, 7.293 de les detencions van ser de majors 
d’edat, 406 de menors d’edat i 14 sense especificar. De 
les detencions de menors, 177 van ser d’estrangers.

Barcelona, 21 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 87829 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14109/10, us 
informo del següent:

L’absentisme té en compte les situacions següents:

– Contingències laborals (malaltia professional i acci-
dent laboral)

– Contingències comunes (malaltia comuna i accident 
no laboral)

– Absències per motius de salut i absències no justi-
ficades

El nivell d’absentisme laboral durant el primer semes-
tre de 2014 a la Sala Regional de Comandament de 
la Regió Policial Metropolitana Barcelona va ser del 
9,84 %.

El nivell d’absentisme laboral del Cos de Mossos 
d’Esquadra en aquest període va ser del 5,81% i el 
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de la Regió Policial Metropolitana Barcelona va ser 
del 6,36%.

Barcelona, 28 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 88647 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14112/10, us 
informo del següent:

Durant el primer semestre de 2014 es van presentar 
304 denúncies per robatoris comesos al Metro de Bar-
celona, 17 per robatoris als Ferrocarrils de la Genera-
litat i 5 per robatoris als Tramvies Metropolitans.

Barcelona, 28 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius del Cos de Mos-
sos d’Esquadra a Barcelona i la previsió per 
als propers anys
Tram. 314-14115/10

Resposta del Govern
Reg. 87830 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14115/10, us 
informo del següent:

El nombre d’efectius de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra a la Regió Policial Metropolitana 
Barcelona a 30 de juny de 2014, desglossat per àrees 
bàsiques policials, és el següent: 

Unitat Nombre d’efectius

ABP Les Corts 127
ABP Eixample 264
ABP Gràcia 103
ABP Horta - Guinardó 116
ABP Nou Barris 113
ABP Sant Andreu 120
ABP Sant Martí 200
ABP Sants - Montjuïc 181
ABP Ciutat Vella 272
ABP Sarrià - Sant Gervasi 115
Serveis regionals, àrees, Sala 
i altres unitats 992

La previsió d’increment serà en funció de la possibili-
tat, no confirmada al moment present, de poder convo-
car noves places per a l’accés al cos de Mossos d’Es-
quadra.

Barcelona, 28 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 88280 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 
314-14120/10 i 314-14124/10, amb les següents consi-
deracions:

A la ciutat de Barcelona els ajuts a la rehabilitació són 
competència dels Consorci de l’Habitatge de Barcelo-
na (CHB). Les aportacions que la Generalitat de Ca-
talunya destina enguany al CHB per a la rehabilitació 
d’habitatges a la ciutat de Barcelona són de 5.000.000 €.

Per a la resta de dades us remetem a la resposta do-
nada a la pregunta escrita amb número de tramitació 
314-10958/10

Barcelona, 23 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 les subvencions atorgades per a la 
instal·lació d’ascensors a Barcelona del 2007 
ençà
Tram. 314-14124/10

Resposta del Govern
Reg. 88280 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14120/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 88283 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 
314-14125/10 i 314-14132/10, amb les següents consi-
deracions:

A la ciutat de Barcelona la competència per adjudicar 
els habitatges amb protecció oficial correspon al Con-
sorci de l’Habitatge de Barcelona, d’acord al que esta-
bleix l’article 85.5 de la Llei 22/1998, de 30 de desem-
bre, de la Carta municipal de Barcelona.

Barcelona, 23 d’octubre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 88285 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14129/10 us 
informo del següent:

A la ciutat de Barcelona els ajuts a la rehabilitació 
són competència del Consorci de l’Habitatge de Bar-
celona.

Malgrat això, us trameto, annexes, les dades sobre els 
ajuts atorgats per a la instal·lació d’ascensors a la ciu-
tat de Barcelona durant aquest any. Pel que fa als anys 
anteriors, us remeto a la resposta donada a la pregunta 
escrita amb número de tramitació 314-10967/10.

Barcelona, 23 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 els habitatges de protecció oficial de 
la Generalitat a Barcelona que són buits
Tram. 314-14132/10

Resposta del Govern
Reg. 88283 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14125/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts tramitats per a habitatges 
afectats per patologies estructurals a Bar-
celona del 2013 ençà
Tram. 314-14151/10

Resposta del Govern
Reg. 88279 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14151/10 us 
informo del següent:

A la ciutat de Barcelona els ajuts a la rehabilitació 
són competència del Consorci de l’Habitatge de Bar-
celona.

Barcelona, 23 d’octubre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat



11 de novembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 427

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 35

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de targetes T-12 sol-

licitades i el nombre de viatges fets amb 
aquestes targetes el 2014
Tram. 314-14159/10

Resposta del Govern
Reg. 88281 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14159/10 us 
informo del següent:

La targeta T-12 és un títol de transport integrat per als 
infants de 4 a 13 anys que els permet fer gratuïtament 
un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport 
públic del sistema tarifari integrat, dins la mateixa zo-
na tarifària on resideixi.

La targeta T-12 és un títol personalitzat amb el nom i 
el DNI/NIE/passaport, que s’ha de validar a cada viat-
ge, i només la pot fer servir el nen o la nena que en 
sigui el titular. Poden ser titulars d’aquesta targeta tots 
els infants de 4 a 13 anys ambdós inclosos, que resi-
deixin a qualsevol dels municipis que conformen l’àm-
bit del sistema tarifari integrat.

Les validacions es corresponen al total de targetes 
T-12 que hi ha en circulació al sistema i no només a 
les emeses a aquest any. Us trameto, annexes, les da-
des sol·licitades.

Barcelona, 28 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 els accidents i les incidències a les lí-
nies de Ferrocarrils de la Generalitat de Ca-
talunya durant el primer semestre del 2014
Tram. 314-14164/10

Resposta del Govern
Reg. 88282 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14164/10 us 
trameto, adjunta, la informació sol·licitada.

Barcelona, 21 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 les sancions fermes per infraccions 
d’excés de velocitat a les rondes de Barce-
lona durant el primer semestre del 2014
Tram. 314-14169/10

Resposta del Govern
Reg. 87333 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14169/10, us 
informo del següent:

A 23 de setembre de 2014, el nombre de sancions fer-
mes per infraccions d’excés de velocitat durant el pri-
mer semestre de 2014 a les Rondes, en el tram del mu-
nicipi de Barcelona, és de 4.

Barcelona, 21 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 88284 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14182/10 us 
informo del següent:

El passat 14 de maig de 2014 es va signar una Decla-
ració d’Intencions entre l’Autoritat Portuària de Bar-
celona i la Direcció General de la Guàrdia Civil sobre 
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la construcció d’una infraestructura per part de l’Au-
toritat Portuària de Barcelona i amb l’acceptació de la 
Guàrdia Civil, dirigida al Servei Marítim Provincial 
de la Guàrdia Civil.

En el mateix document es va acordar la cessió d’ús 
entre les mateixes autoritats per la utilització a favor 
del Servei Marítim Provincial de la Guàrdia Civil, se-
guint els paràmetres del conveni signat, el 21 de maig 
de 2009, durant el Govern d’Entesa

El Port de Barcelona és el primer a nivell europeu i 
quart a nivell mundial en número de creuers, fet que 
requereix un nivell de vigilància i seguretat adequats 
a les amenaces que eventualment poden derivar-se per 
ser possibles objectius terroristes. És per això que tant 
en el conveni signat l’any 2009, com a la Declaració 
d’intencions actual, es vol garantir la vigilància i se-
guretat dels bucs militars, dels bucs de combustibles 
perillosos, dels creuers internacionals i qualsevol altre 
àmbit comprès dins la zona del Port.

Tanmateix, les funcions del control administratiu de 
l’aigua arrecerada del Port de Barcelona, queden ga-
rantides a la Policia Portuària. Així quan es produeixi 
una infracció administrativa, competència de l’Auto-
ritat Portuària, és aquesta qui obre l’expedient sancio-
nador i procedeix en el seu marc competencial. En 
aquests casos la Guàrdia Civil remet les actes i les de-
núncies a la pròpia Autoritat Portuària.

En els darrers anys, la Policia Portuària, ha patit una 
davallada d’efectius i en paral·lel hi ha hagut una am-
pliació del Port de Barcelona en més d’una tercera 
part, i així com els accessos que cal garantir la segu-
retat. Aquests fets produeixen una falta de dotació que 
no pot veure’s accentuada assumint noves funcions.

Tenint en compte els arguments esmentats, s’ha optat 
per buscar i arribar a un acord per una major coordi-
nació amb el Servei Marítim Provincial de la Guàrdia 
Civil per garantir uns compromisos de servei i respos-
ta satisfactoris a les necessitats del Port de Barcelona.

Finalment, tenint en compte la precarietat de les instal-
lacions que utilitza en cessió d’ús actualment el Servei 
Marítim Provincial de la Guàrdia Civil del Mar en el 
Port de Barcelona, pensem que es fa imprescindible 
una millora d’aquestes.

Amb la Declaració d’Intencions i el futur acord de 
cessió d’ús, el Port de Barcelona es posarà a l’avant-
guarda dels sistemes de seguretat d’aigua arrecerada, 
fet que es justifica plenament per la seva activitat co-
mercial i les seves característiques.

Barcelona, 21 d’octubre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Preguntes al Govern a respondre per escrit 
sobre les propostes d’estalvi i ajustament 
pressupostari presentades al Ministeri d’Hi-
senda i Administracions Públiques i sobre 
la mesura de racionalització de la despe-
sa proposada pel Ministeri d’Hisenda i Ad-
ministracions Públiques relativa a diversos 
conceptes
Tram. 314-14190/10 i 314-14227/10 a 314-14478/10

Resposta del Govern
Reg. 88676 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar respos-
ta a la pregunta parlamentària 314-14190/10 us informo 
que aquesta pregunta es respon conjuntament amb les 
preguntes escrites 314-14227/10 a 314-14478/10, amb-
dues incloses, amb la informació següent:

El Grup de treball per a la racionalització i millo-
ra de l’eficiència de la despesa pública autonòmica 
(GTREG) es va crear mitjançant l’Acord 1/2014, de 26 
de juny, del Consell de Política Fiscal i Financera.

L’objectiu del grup era donar resposta a les recoma-
nacions que havia fet el Consell europeu sobre el Pro-
grama Nacional de Reformes i sobre el Programa d’Es-
tabilitat de l’Estat on es demanava: «Realitzar, abans 
de febrer de 2015, una revisió sistemàtica de la des-
pesa en tots els nivells de l’Administració per contri-
buir a la millora de l’eficiència i qualitat de la despe-
sa pública. Seguir incrementant l’eficiència del sector 
de l’assistència sanitària, sobre tot incrementant la 
racionalització de la despesa farmacèutica, particu-
larment en els hospitals o intensificant la coordinació 
entre els diferents tipus d’assistència, preservant al 
mateix temps l’accessibilitat per als grups més vul-
nerables.»

La Generalitat de Catalunya va ser convocada el 30 de 
juny de 2014 a participar a primera reunió del GTREG 
on s’examinaria el qüestionari inicial de treball a com-
plimentar per totes les administracions públiques, Mi-
nisteris i Organismes afectats.

Pel que fa a les mesures d’ingressos, s’han tramès to-
tes les mesures ja adoptades per la Generalitat, tant de 
creació de noves figures tributàries, com les modifi-
cacions de les existents que ha fet el Govern de la Ge-
neralitat. Finalment, es varen enviar com a possibles 
mesures que requerien d’un desenvolupament norma-
tiu per part de l’Estat totes les propostes de compensa-
ció econòmica o de finançament específic que l’Estat 
podria aplicar per millorar els ingressos de la Gene-
ralitat, llevat de les que ja estan essent objecte de dis-
cussió en altres àmbits com és la millora del model de 
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finançament i la compensació de la Disposició addici-
onal 3a de l’Estatut.

Pel que fa a les mesures de despesa, la Generalitat 
també va trametre totes les mesures de personal que 
ha adoptat i que són conegudes. També es demanava 
que el calendari de desplegament de qualsevol norma-
tiva estatal que afectava a la despesa de les comunitats 
autònomes es fes amb les garanties de suficiència de 
finançament.

En el document tramès pel Ministeri s’havia inclòs de 
nou tot el conjunt de mesures de la Comissió per a la 
Reforma de las Administracions Públiques (CORA) 
sobre les quals la Generalitat ja havia manifestat amb 
anterioritat el seu rebuig. Per tots aquests motius es va 
considerar que el Ministeri s’estava desviant dels ob-
jectius inicials del GTREG i així ho va posar de mani-
fest a la reunió esmentada. El Govern de la Generalitat 
va manifestar el seu desacord al Ministeri d’Hisenda 
i així ho va fer saber en la reunió del 17 de juliol 
de 2014.

La Generalitat de Catalunya ha participat en dues re-
unions del GTREG, la primera el dia 3 de juliol on es 
varen comunicar les bases de funcionament del grup 
de treball i on es va examinar el qüestionari de tra-
mesa de la informació. La segona el dia 17 juliol, per 
la qual estava previst revisar el catàleg de mesures 
que havia elaborat el Ministeri Hisenda i Adminis-
tracions Públiques a partir de les aportacions de totes 
les Comunitats Autònomes i de la resta de Ministeris 
del Govern de l’Estat, però ateses les discrepàncies 
sobre el contingut del mateix, no es va discutir cap 
de les propostes presentades. El Govern de la Gene-
ralitat va mostrar la seva disconformitat i considera 
que es va instrumentalitzar la informació del grup de 
treball.

Barcelona, 30 d’octubre de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

N. de la R.: La resposta a la pregunta NT 314-14190/10 
respon conjuntament, també, les preguntes següents: 
314-14227/10, 314-14228/10, 314-14229/10, 314-14230/10, 
314-14231/10, 314-14232/10, 314-14233/10, 314-14234/10, 
314-14235/10, 314-14236/10, 314-14237/10, 314-14238/10, 
314-14239/10, 314-14240/10, 314-14241/10, 314-14242/10, 
314-14243/10, 314-14244/10, 314-14245/10, 314-14246/10, 
314-14247/10, 314-14248/10, 314-14249/10, 314-14250/10, 
314-14251/10, 314-14252/10, 314-14253/10, 314-14254/10, 
314-14255/10, 314-14256/10, 314-14257/10, 314-14258/10, 
314-14259/10, 314-14260/10, 314-14261/10, 314-14262/10, 
314-14263/10, 314-14264/10, 314-14265/10, 314-14266/10, 
314-14267/10, 314-14268/10, 314-14269/10, 314-14270/10, 
314-14271/10, 314-14272/10, 314-14273/10, 314-14274/10, 
314-14275/10, 314-14276/10, 314-14277/10, 314-14278/10, 
314-14279/10, 314-14280/10, 314-14281/10, 314-14282/10, 
314-14283/10, 314-14284/10, 314-14285/10, 314-14286/10, 

314-14287/10, 314-14288/10, 314-14289/10, 314-14290/10, 
314-14291/10, 314-14292/10, 314-14293/10, 314-14294/10, 
314-14295/10, 314-14296/10, 314-14297/10, 314-14298/10, 
314-14299/10, 314-14300/10, 314-14301/10, 314-14302/10, 
314-14303/10, 314-14304/10, 314-14305/10, 314-14306/10, 
314-14307/10, 314-14308/10, 314-14309/10, 314-14310/10, 
314-14311/10, 314-14312/10, 314-14313/10, 314-14314/10, 
314-14315/10, 314-14316/10, 314-14317/10, 314-14318/10, 
314-14319/10, 314-14320/10, 314-14321/10, 314-14322/10, 
314-14323/10, 314-14324/10, 314-14325/10, 314-14326/10, 
314-14327/10, 314-14328/10, 314-14329/10, 314-14330/10, 
314-14331/10, 314-14332/10, 314-14333/10, 314-14334/10, 
314-14335/10, 314-14336/10, 314-14337/10, 314-14338/10, 
314-14339/10, 314-14340/10, 314-14341/10, 314-14342/10, 
314-14343/10, 314-14344/10, 314-14345/10, 314-14346/10, 
314-14347/10, 314-14348/10, 314-14349/10, 314-14350/10, 
314-14351/10, 314-14352/10, 314-14353/10, 314-14354/10, 
314-14355/10, 314-14356/10, 314-14357/10, 314-14358/10, 
314-14359/10, 314-14360/10, 314-14361/10, 314-14362/10, 
314-14363/10, 314-14364/10, 314-14365/10, 314-14366/10, 
314-14367/10, 314-14368/10, 314-14369/10, 314-14370/10, 
314-14371/10, 314-14372/10, 314-14373/10, 314-14374/10, 
314-14375/10, 314-14376/10, 314-14377/10, 314-14378/10, 
314-14379/10, 314-14380/10, 314-14381/10, 314-14382/10, 
314-14383/10, 314-14384/10, 314-14385/10, 314-14386/10, 
314-14387/10, 314-14388/10, 314-14389/10, 314-14390/10, 
314-14391/10, 314-14392/10, 314-14393/10, 314-14394/10, 
314-14395/10, 314-14396/10, 314-14397/10, 314-14398/10, 
314-14399/10, 314-14400/10, 314-14401/10, 314-14402/10, 
314-14403/10, 314-14404/10, 314-14405/10, 314-14406/10, 
314-14407/10, 314-14408/10, 314-14409/10, 314-14410/10, 
314-14411/10, 314-14412/10, 314-14413/10, 314-14414/10, 
314-14415/10, 314-14416/10, 314-14417/10, 314-14418/10, 
314-14419/10, 314-14420/10, 314-14421/10, 314-14422/10, 
314-14423/10, 314-14424/10, 314-14425/10, 314-14426/10, 
314-14427/10, 314-14428/10, 314-14429/10, 314-14430/10, 
314-14431/10, 314-14432/10, 314-14433/10, 314-14434/10, 
314-14435/10, 314-14436/10, 314-14437/10, 314-14438/10, 
314-14439/10, 314-14440/10, 314-14441/10, 314-14442/10, 
314-14443/10, 314-14444/10, 314-14445/10, 314-14446/10, 
314-14447/10, 314-14448/10, 314-14449/10, 314-14450/10, 
314-14451/10, 314-14452/10, 314-14453/10, 314-14454/10, 
314-14455/10, 314-14456/10, 314-14457/10, 314-14458/10, 
314-14459/10, 314-14460/10, 314-14461/10, 314-14462/10, 
314-14463/10, 314-14464/10, 314-14465/10, 314-14466/10, 
314-14467/10, 314-14468/10, 314-14469/10, 314-14470/10, 
314-14471/10, 314-14472/10, 314-14473/10, 314-14474/10, 
314-14475/10, 314-14476/10, 314-14477/10 i 314-14478/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions del Consell de la Policia 
el 2014
Tram. 314-14521/10

Resposta del Govern
Reg. 87334 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14521/10, us 
informo del següent:

El Consell de la Policia s’ha reunit en quatre ocasions 
l’any 2014, en dates 6 de març, 7 de maig, 17 de juliol 
i 9 d’octubre.

Barcelona, 21 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’expedients sancionadors 
per l’oferiment de serveis sexuals a les car-
reteres el 2013
Tram. 314-14524/10

Resposta del Govern
Reg. 88648 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14524/10, 
314-14525/10, 314-14526/10, 314-14527/10 i 314-
14528/10, us informo del següent:

El nombre d’expedients sancionadors iniciats per ofe-
rir serveis sexuals a les carreteres catalanes és de 407 
l’any 2013 i de 71 en el període d’1 de gener a 30 de 
juny de 2014. Aquest descens es produeix arran de la 
modificació de la llei de carreteres de la Generalitat.

Les sancions imposades en el període 2012-2014 estan 
pendents de cobrament.

Barcelona, 30 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’expedients sancionadors 
per l’oferiment de serveis sexuals a les car-
reteres el 2014
Tram. 314-14525/10

Resposta del Govern
Reg. 88648 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14524/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sancions per l’oferiment 
de serveis sexuals a les carreteres cobrades 
el 2012
Tram. 314-14526/10

Resposta del Govern
Reg. 88648 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14524/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sancions per l’oferiment 
de serveis sexuals a les carreteres cobrades 
el 2013
Tram. 314-14527/10

Resposta del Govern
Reg. 88648 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14524/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sancions per l’oferiment 
de serveis sexuals a les carreteres cobrades 
el 2014
Tram. 314-14528/10

Resposta del Govern
Reg. 88648 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14524/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies presentades 
per robatoris i furts al Metro de Barcelona, 
els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalu-
nya i els tramvies metropolitans el 2012
Tram. 314-14533/10

Resposta del Govern
Reg. 88649 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14533/10 i 
314-14534/10 us informo del següent:

L’any 2012 el nombre de denúncies per robatoris i 
furts comesos al Metro de Barcelona, als Ferrocarrils 
de la Generalitat i als Tramvies Metropolitans va ser 
de 17.938. L’any 2014, a data 30 de setembre era de 
12.788.

Barcelona, 28 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies presentades 
per robatoris i furts al Metro de Barcelona, 
els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalu-
nya i els tramvies metropolitans el 2014
Tram. 314-14534/10

Resposta del Govern
Reg. 88649 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14533/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sancions per infracció 
de la velocitat variable el 2013
Tram. 314-14539/10

Resposta del Govern
Reg. 88650 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14539/10 i 
314-14540/10, us informo del següent:

A data de la resposta, el nombre de sancions fermes 
per infraccions d’excés de velocitat detectades en 
punts de velocitat variable durant el 2013 és de 38.200 
i el de les detectades en el període d’1 de gener a 30 de 
juny de 2014 és de 13.781.

Barcelona, 29 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sancions per infracció 
de la velocitat variable el 2014
Tram. 314-14540/10

Resposta del Govern
Reg. 88650 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14539/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sancions per excés de 
velocitat a les carreteres el 2013
Tram. 314-14543/10

Resposta del Govern
Reg. 87831 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14543/10 i 
314-14544/10, us informo del següent:

A data 23 de setembre de 2014, el nombre de sancions 
fermes per infraccions d’excés de velocitat detectades 
a les carreteres catalanes durant el 2013 és de 725.234 
i el nombre de sancions fermes per les detectades du-
rant el 2014 és de 402.694.

Barcelona, 28 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 sancions per excés de 
velocitat a les carreteres el 2014
Tram. 314-14544/10

Resposta del Govern
Reg. 87831 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14543/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de radars mòbils dels Mos-
sos d’Esquadra el 2012
Tram. 314-14545/10

Resposta del Govern
Reg. 87832 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14545/10, 
314-14546/10 i 314-14547/10, us informo del següent:

En els anys 2012, 2013 i 2014 els Mossos d’Esquadra 
han disposat de 22 radars mòbils.

Barcelona, 28 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de radars mòbils dels Mos-
sos d’Esquadra el 2013
Tram. 314-14546/10

Resposta del Govern
Reg. 87832 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14545/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de radars mòbils dels Mos-
sos d’Esquadra el 2014
Tram. 314-14547/10

Resposta del Govern
Reg. 87832 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14545/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de radars fixos dels Mos-
sos d’Esquadra el 2012
Tram. 314-14548/10

Resposta del Govern
Reg. 87833 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14548/10, 
314-14549/10 i 314-14550/10, us informo del següent:

El Cos de Mossos d’Esquadra no disposa de ràdars 
fixos.

Barcelona, 28 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de radars fixos dels Mos-
sos d’Esquadra el 2013
Tram. 314-14549/10

Resposta del Govern
Reg. 87833 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14548/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de radars fixos dels Mos-
sos d’Esquadra el 2014
Tram. 314-14550/10

Resposta del Govern
Reg. 87833 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14548/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infraccions captades mit-
jançant els radars mòbils que va tramitar el 
Servei Català de Trànsit el 2013
Tram. 314-14551/10

Resposta del Govern
Reg. 87834 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14551/10 i 
314-14552/10, us informo del següent:

El Servei Català de Trànsit va tramitar 86.901 expedi-
ents per infraccions detectades a través de radars mò-
bils durant el 2013 i 52.724 expedients per les detecta-
des fins el 30 de setembre de 2014.

Barcelona, 28 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infraccions captades mit-
jançant els radars mòbils que va tramitar el 
Servei Català de Trànsit el 2014
Tram. 314-14552/10

Resposta del Govern
Reg. 87834 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14551/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infraccions captades mit-
jançant els radars fixos que va tramitar el 
Servei Català de Trànsit el 2013
Tram. 314-14553/10

Resposta del Govern
Reg. 88651 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14553/10 i 
314-14554/10, us informo del següent:

El Servei Català de Trànsit va tramitar 724.481 expe-
dients per infraccions detectades a través de radars fi-
xos durant el 2013 i 606.310 expedients per les detec-
tades fins el 30 de setembre de 2014.

Barcelona, 29 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infraccions captades mit-
jançant els radars fixos que va tramitar el 
Servei Català de Trànsit el 2014
Tram. 314-14554/10

Resposta del Govern
Reg. 88651 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14553/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els punts de la xarxa viària en què 
s’imposen més sancions per excés de velo-
citat el 2014
Tram. 314-14557/10

Resposta del Govern
Reg. 87835 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14557/10, us 
informo del següent:
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A data de la resposta, els punts de la xarxa viària ca-
talana en què s’han iniciat un major nombre d’expe-
dients per infraccions per excés de velocitat comeses 
entre l’1 de gener i el 30 de setembre de 2014 són els 
següents: 

Via Quilòmetre

C-31 312
C-31 211
C-35 91

Barcelona, 28 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el resultat de les sentències amb rela-
ció als recursos contenciosos administratius 
presentats amb motiu de les qualificacions 
del Curs de formació bàsica per a policies 
el 2013
Tram. 314-14562/10

Resposta del Govern
Reg. 87335 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14562/10 i 
314-14563/10, us informo del següent:

L’any 2013, de les 24 sentències corresponents a re-
cursos contenciosos administratius interposats per 
l’alumnat suspès en el Curs de formació bàsica per a 
policies, 23 van ser favorables a l’Institut de Segure-
tat Pública de Catalunya (ISPC) i 1 parcialment des-
favorable relativa a un alumne que haurà de repetir el 
mòdul d’educació física del Curs. Per la seva banda, 
3 alumnes suspesos del Curs de formació bàsica 2012-
2013 van interposar recursos contenciosos administra-
tius contra la qualificació de no apte que encara estan 
pendents de resoldre.

Pel que fa a l’any 2014, s’han dictat 7 sentències cor-
responents a recursos contenciosos administratius in-
terposats contra la qualificació de no apte en el Curs 
de formació bàsica per a policies, totes favorables a 
l’ISPC, i s’han presentat 3 recursos contenciosos ad-
ministratius que encara estan pendents de resoldre.

Barcelona, 21 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el resultat de les sentències amb rela-
ció als recursos contenciosos administratius 
presentats amb motiu de les qualificacions 
del Curs de formació bàsica per a policies 
el 2014
Tram. 314-14563/10

Resposta del Govern
Reg. 87335 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14562/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de vegades en què els 
Mossos d’Esquadra van emprar pilotes de 
goma el 2013
Tram. 314-14576/10

Resposta del Govern
Reg. 88652 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14576/10, 
314-14577/10 i 314-14578/10, us informo del següent:

Durant el 2013 i el 2014 no s’ha fet servir cap pilota 
de goma en tasques de manteniment de l’ordre públic.

Pel que fa al gas pebre, es va fer servir en una única 
ocasió l’any 2013 i cap l’any 2014.

Barcelona, 30 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de vegades en què els 
Mossos d’Esquadra van emprar el gas pebre 
el 2013
Tram. 314-14577/10

Resposta del Govern
Reg. 88652 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14576/10.
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de vegades en què els 
Mossos d’Esquadra van emprar el gas pebre 
el 2014
Tram. 314-14578/10

Resposta del Govern
Reg. 88652 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14576/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el resultat de tres expedients del De-
partament d’Interior
Tram. 314-14579/10

Resposta del Govern
Reg. 87336 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14579/10 us 
informo del següent:

El resultat dels expedients esmentats a la pregunta ha 
estat de resolució desestimatòria en tots els casos, si 
bé el de referència RP-28/2011 està pendent de recurs 
contenciós administratiu.

Barcelona, 24 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies per sostrac-
ció de dispositius mòbils el 2012
Tram. 314-14582/10

Resposta del Govern
Reg. 88653 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14582/10, 
314-14583/10 i 314-14584/10, us informo del següent:

El nombre de denúncies presentades per sostraccions 
de telèfons mòbils a Catalunya va ser de 57.043 l’any 

2012 i de 71.220 l’any 2013. Pel que fa a l’any 2014, 
fins al 30 de juny el nombre de denúncies presentades 
era de 33.413.

Barcelona, 30 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies per sostrac-
ció de dispositius mòbils el 2013
Tram. 314-14583/10

Resposta del Govern
Reg. 88653 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14582/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies per sostrac-
ció de dispositius mòbils el 2014
Tram. 314-14584/10

Resposta del Govern
Reg. 88653 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14582/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures adoptades per a lluitar 
contra l’economia submergida i el frau fiscal 
per mitjà de l’Agència Tributària
Tram. 314-14614/10

Resposta del Govern
Reg. 87381 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14614/10 us 
informo del següent:

El pla de lluita contra el frau fiscal que ha de regir tota 
la planificació anual de l’Agència Tributària de Cata-
lunya durant el període 2015-2018 es troba actualment 
en fase final d’elaboració.
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Pel que fa a 2014, en data 31.3.2014 s’ha publicat al 
DOGC la Resolució ECO/675/2014, de 25 de març, 
per la qual es dóna publicitat als criteris generals del 
Pla de control tributari de l’Agència Tributària de Ca-
talunya per a l’any 2014.

Cal considerar que el pla de control de l’Agència Tri-
butària de Catalunya està integrat pels criteris gene-
rals del pla, que es fan públics mitjançant aquesta re-
solució, i pels plans parcials de cadascuna de les àrees 
que tenen responsabilitat en el control tributari, que 
tenen caràcter reservat d’acord amb l’article 116 de la 
Llei 58/2003 general tributària.

L’Agència rendeix comptes anualment del desenvolu-
pament del pla de control. Així, pel que fa a l’avalua-
ció del compliment del pla de control 2013, els objec-
tius s’han complert, amb caràcter general, de manera 
satisfactòria, malgrat la forta davallada del mercat im-
mobiliari.

Les mesures aplicades es reflecteixen en el nombre de 
les liquidacions complementàries generades pels òr-
gans de gestió i de les actes d’inspecció instruïdes per 
la Comunitat Autònoma per tal de regularitzar les de-
claracions dels contribuents, així com en els requeri-
ments a no declarants dels òrgans de gestió, i es deta-
llen en document annex.

Barcelona, 24 d’octubre de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures adoptades per a lluitar 
contra l’economia submergida i el frau fis-
cal per mitjà de la Inspecció de Treball de 
Catalunya
Tram. 314-14615/10

Resposta del Govern
Reg. 87382 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14615/10 us 
informo del següent:

Les mesures de lluita contra l’economia submergida i 
el frau fiscal i laboral requereixen de la coordinació en-
tre l’Administració tributària i la Inspecció de Treball.

Tenint en compte l’actual àmbit competencial de 
l’Agència Tributària de Catalunya, pel que fa als im-
postos propis i cedits que gestiona en aquest moment, 
cal considerar que aquesta coordinació amb la Inspec-
ció de Treball es realitza, si s’escau, bàsicament mit-
jançant l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
(AEAT), que gestiona els grans impostos sobre la ren-
da (IRPF), sobre societats (IS) i sobre el valor afegit 
(IVA).

D’altra banda, tot i que la Generalitat no és compe-
tent en matèria de Seguretat Social, la Inspecció de 
Treball de Catalunya (ITC) va arribar a un acord amb 
la Inspecció de l’Administració General de l’Estat per 
lluitar contra el frau a través d’un Pla Comú, en el qual 
participen funcionaris de la ITC com de l’Administra-
ció General de l’Estat, ja que la Generalitat considera 
prioritària la lluita contra el treball no declarat.

En el període de 1’1/01/2014 al 15/09/2014, els resul-
tats d’aquest Pla Comú incorporen actuacions de les 
dues administracions, que es faciliten en document 
adjunt.

Barcelona, 24 d’octubre de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el contingut del pla per a la millora del 
compliment de les obligacions tributàries i 
de lluita contra el frau fiscal per a la legis-
latura, a què fa referència l’Acord per al di-
àleg social permanent entre el Govern i els 
agents socials
Tram. 314-14616/10

Resposta del Govern
Reg. 87383 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14616/10 us 
informo del següent:

El pla de lluita contra el frau fiscal es troba actualment 
en fase final d’elaboració, constituint el marc de pla-
nificació de l’Agència Tributària de Catalunya a curt 
i mitjà termini en l’aplicació dels impostos gestionats i 
recaptats per la Generalitat de Catalunya, sense perju-
dici de les actuacions de control que ja es venen realit-
zant en el marc de la planificació anual de l’Agència.



11 de novembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 427

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 45

Els àmbits d’actuació inclosos en el pla són: la preven-
ció, el control i la col·laboració social. La finalitat és la 
de fomentar el compliment voluntari de les obligaci-
ons i alhora descobrir i regularitzar tant les activitats 
no declarades com aquelles que es troben indeguda-
ment liquidades pels contribuents. En l’àmbit de la col-
laboració social s’inclouen els intermediaris tributaris 
i la col·laboració interadministrativa.

Pel que fa als agents socials, el diàleg permanent es 
produeix principalment en la mesura que, mitjançant 
el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, 
s’emetin dictàmens, propostes i informes en matèries 
socioeconòmiques i laborals que promoguin mesures 
de foment del compliment voluntari, simplificació dels 
procediments i millora en la informació i comunica-
ció que permeti d’aflorar activitats creadores de valor, 
avui no declarades.

Barcelona, 24 d’octubre de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la negociació amb la Fundació «la Cai-
xa» per a la continuïtat dels projectes de re-
cerca
Tram. 314-14711/10

Resposta del Govern
Reg. 87384 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14711/10 us 
informo que aquesta pregunta es respon de manera 
conjunta amb les preguntes amb número de tramitació 
314-16433/10, 314-16434/10 i 314-16435/10, amb la in-
formació següent:

El passat 15 d’abril, es va signar el conveni marc de col-
laboració entre la Generalitat i la Caixa en els camps 
social, educatiu, mediambiental i cultural per al 2014 
pel qual «la Caixa» destinarà l’any 2014 212,2 M€ d’O-
bra Social a Catalunya, 12,2 M€ més que l’any 2013.

El passat 28 d’abril la Generalitat de Catalunya i «la 
Caixa» van subscriure el conveni en matèria d’obra 
social 2014 per valor de 28,5 M€, pel qual ambdues 
institucions impulsaran conjuntament projectes en els 
àmbits social, científic, cultural i mediambiental.

Com a mínim, el 80% d’aquest import, s’assignarà a 
finançar iniciatives socials d’especial rellevància es-
collides conjuntament per representants de la Gene-
ralitat de Catalunya i «la Caixa», mentre que el 20% 

restant s’invertirà en projectes d’organitzacions sense 
ànim de lucre que hagin estat seleccionats prèviament 
per diversos departaments de la Generalitat. Les dades 
d’execució i distribució d’aquests recursos no es dispo-
saran fins ben entrat l’any 2015.

Al llarg del 2013, la Generalitat i l’Obra Social de «la 
Caixa» van desenvolupar projectes conjunts per im-
port de 28,6 M€ en quatre grans àmbits: social, inves-
tigació, cultural i medi ambient. L’àmbit social va re-
presentar més del 42%, seguit de projectes de recerca, 
amb un 30%, l’àmbit cultural un 25% i el medi ambi-
ent la resta.

Els projectes per al període 2015-2018 estan condicio-
nats, primer, a la signatura del conveni de cada un dels 
propers anys i, segon, a la consignació pressupostària 
de cada exercici.

Hem d’informar que no es donen dades de beneficiaris 
atenent tant a la LOPD com a l’Obra Social de la Cai-
xa, que és l’única proveïdora de recursos econòmics 
del conveni. Cal recordar que la Generalitat no fa cap 
aportació monetària al conveni.

Barcelona, 24 d’octubre de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació dels mossos d’esquadra 
a la finalització del partit de futbol entre la 
Unió Esportiva Llagostera i el Club Gimnàs-
tic de Tarragona del 21 de juny de 2014
Tram. 314-14715/10

Resposta del Govern
Reg. 87337 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14715/10 us 
informo del següent:

La intervenció dels agents de policia va fer possible la 
separació de les persones que van participar en els en-
frontaments que es van produir durant el partit de fut-
bol entre els equips Llagostera i Nàstic de Tarragona 
el passat 21 de juny de 2014, així com la dispersió de 
les que llançaven objectes als efectius policials que es 
trobaven al camp. L’acció policial i del personal de se-
guretat privada va ser igualment decisiva per protegir 
l’equip arbitral de les agressions dels jugadors en el 
moment d’accedir al túnel de vestuaris en finalitzar 
el partit.



11 de novembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 427

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

No es va produir cap càrrega policial contra aficionats 
de cap dels equips, ni durant ni en el moment de fi-
nalitzar el partit. La ràpida intervenció dels efectius 
policials, desplegant una línia policial per separar les 
aficions, va fer que s’aturessin els enfrontaments entre 
els assistents i que no anessin a més.

No s’ha incoat cap expedient disciplinari per l’actua-
ció policial en aquest dispositiu.

Barcelona, 24 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament de les hores extraordi-
nàries fetes pels agents de trànsit dels Mos-
sos d’Esquadra al Gran Premi de Catalunya 
de MotoGP del 2014, a Montmeló (Vallès 
Oriental)
Tram. 314-14719/10

Resposta del Govern
Reg. 87338 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14719/10 us 
informo del següent:

Els agents adscrits a les Àrees Regionals de Trànsit 
que van treballar en el dispositiu policial del Gran Pre-
mi Moto-GP celebrat al circuit de Montmeló del 13 al 
15 de juny de 2014 no han cobrat hores extraordinàries 
ni tampoc les van cobrar els agents que van participar 
en aquest dispositiu l’any 2013; sí es van retribuir ser-
veis extraordinaris per les hores realitzades en aquest 
dispositiu policial en l’edició de l’any 2012.

No hi ha compensació per treballar en aquest disposi-
tiu; les hores treballades es descompten de les hores de 
treball anual.

Barcelona, 24 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els PDA dels agents de trànsit dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-14720/10

Resposta del Govern
Reg. 87339 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14720/10 us 
informo del següent:

El nombre d’agents de les àrees regionals de trànsit 
(ART) dels Mossos d’Esquadra, així com de les PDA 
de què disposen, és el següent: 

Efectius Nombre PDA

ART Metropolitana Nord 202 25
ART Metropolitana Sud 177 25
ART Girona 232 29
ART Central 127 19
ART Ponent 123 15
ART Pirineu Occidental 84 11
ART Camp de Tarragona 144 14
ART Terres de l’Ebre 74 8
Divisió de Trànsit 28 3

Total 1.191 149

 En el període comprés entre l’1 de gener i el 14 de se-
tembre de 2014 es van efectuar 95.492 denúncies en 
format PDA.

Les incidències més habituals d’aquests aparells estan 
relacionades amb la configuració de software i la con-
nectivitat amb el servidor i els problemes de cobertura 
es produeixen en determinats punts de la xarxa viària 
on es poden registrar diferents nivells de senyal o bé és 
nul·la en alguns trams.

Barcelona, 24 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de la instrucció del De-
partament d’Interior amb relació al permís 
per tenir cura d’un fill menor amb càncer o 
una altra malaltia greu
Tram. 314-14721/10

Resposta del Govern
Reg. 87340 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14721/10, us 
informo del següent:

La Instrucció 4/2013, de 30 de desembre, és d’aplica-
ció al personal funcionari i interí de l’àmbit de la Mesa 
Sectorial de Negociació del Personal d’Administració 
i Tècnic de l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya i al personal laboral sotmès al VI Conveni col-
lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral 
de la Generalitat de Catalunya.

No obstant això, al Cos de Bombers de la Generalitat 
sí s’aplica la Instrucció en el cas del permís per cura de 
fill menor amb càncer o altra malaltia greu, i pel que fa 
al Cos de Mossos d’Esquadra, la Direcció General de 
la Policia ha adoptat les mesures següents:

– Durada de la llicència per assumptes propis sense 
retribució: està sent objecte d’estudi la viabilitat de fi-
xar entre un i quatre dies la durada mínima d’aquesta 
llicència per als membres del cos de Mossos d’Esqua-
dra, tenint en compte que tenen jornades distribuïdes 
irregularment.

– Permís per cura de fill menor amb càncer o altra ma-
laltia greu: el director general de la Policia va signar la 
Instrucció 12/2014, de 30 de juliol, sobre el permís per 
reducció de jornada dels membres del cos de mossos 
d’Esquadra per tenir cura de fill/a menor afectat per 
càncer o una altra malaltia greu, que recull els crite-
ris de gaudiment del permís previstos a la normativa i 
el tractament que cal donar a les malalties greus dife-
rents al càncer, segons estableix la Instrucció 4/2013. 
Tot i que aquesta Instrucció va entrar en vigor el dia 31 
de juliol de 2014, les mesures que s’hi preveuen ja es 
venien aplicant als funcionaris de la Direcció General 
de la Policia que acreditaven el supòsit de fet recollit 
en aquest permís des de l’entrada en vigor de la Llei 
general de pressupostos de l’Estat per a l’any 2011, que 
va introduir un nou permís per cura de menor afectat 
per càncer o una altra malaltia greu en afegir una lle-
tra e) a l’article 49 de l’EBEP, d’aplicació bàsica.

Quant a la festivitat del dia 1 de novembre de 2014, la 
Instrucció especifica expressament que la compensa-
ció no serà d’aplicació si es presten serveis en dissab-

tes, diumenges i/o festius o quan es disposi d’un règim 
de jornada anualitzada. Aquests factors comporten 
que la mesura no pugui ser d’aplicació als membres 
del cos de Mossos d’Esquadra ni als Bombers de la 
Generalitat.

Barcelona, 24 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la constitució d’un grup de treball per 
a analitzar el règim de millores de la pres-
tació econòmica d’incapacitat temporal dels 
membres del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 314-14722/10

Resposta del Govern
Reg. 87341 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14722/10, us 
informo del següent:

No s’ha constituït un grup de treball per analitzar la 
proposta a què fa referència la pregunta perquè cal ga-
rantir un tractament d’equitat entre tots els empleats 
públics.

El Decret Llei 2/2012, de 25 de setembre, sobre millo-
res de la prestació econòmica d’incapacitat temporal 
del personal al servei de l’Administració de la Gene-
ralitat, del seu sector públic i de les universitats públi-
ques catalanes i, posteriorment, el Decret Llei 2/2013, 
de 19 de març, de modificació del règim de millores de 
la prestació econòmica d’incapacitat temporal del 
personal al servei de l’Administració de la Generali-
tat, del seu sector públic i de les universitats públiques 
catalanes van ampliar els supòsits excepcionals en què 
els empleats públics, amb caràcter general, de manera 
equitativa i homogènia, han de percebre el total de la 
retribució en cas d’incapacitat temporal.

Barcelona, 24 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior



11 de novembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 427

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació laboral dels agents dels 
Mossos d’Esquadra que pateixen un acci-
dent fent una actuació policial estant fora de 
servei
Tram. 314-14723/10

Resposta del Govern
Reg. 87342 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14723/10, us 
informo del següent:

Les actuacions descrites a la pregunta tenen sem-
pre la consideració d’accident laboral. La declaració 
d’incapacitat laboral és derivada de contingència 
professional i la prestació reconeguda per la Segu-
retat Social es complementa, durant tot el període de 
durada d’aquesta incapacitat, fins al cent per cent 
de les retribucions fixes i periòdiques que es perce-
bien el mes anterior a aquell en què té lloc la inca-
pacitat, atès el que estableix l’article únic del Decret 
llei 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la 
prestació econòmica d’incapacitat temporal del per-
sonal al servei de l’Administració de la Generalitat, 
del seu sector públic i de les universitats públiques 
catalanes.

El nombre de baixes per intervencions d’agents fora de 
servei en els anys demanats és el següent:

– Any 2012: una baixa.
– Any 2013: cinc baixes.
– Any 2014: cinc baixes fins el 31 d’agost.

Barcelona, 24 d’octubre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els llocs de les universitats catalanes 
en els rànquings internacionals en el període 
del 2003 al 2014
Tram. 314-14963/10

Resposta del Govern
Reg. 87385 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14963/10 us 
informo del següent:

La primera qüestió que cal tenir present és que els 
principals rànquings universitaris elaboren la jerar-
quia en base a indicadors de volum i qualitat de la re-
cerca i que altres qüestions com ara l’ensenyament o la 
transferència de tecnologia i de coneixement envers el 
seu entorn no són considerades o ho són d’una forma 
molt residual.

Existeixen diversos models de configuració dels siste-
mes universitaris. Especialment cal tenir present que 
en diversos països com ara els Estats Units, el Reg-
ne Unit, Alemanya o Holanda tenen un model «dual», 
és a dir, un nombre reduït d’universitats «de recerca» 
(Research Universities) i un nombre molt més gran 
d’universitats «de docència» (Teaching Universities). 
Les principals universitats de recerca són les que tots 
identifiquem en les posicions capdavanteres dels ràn-
quings internacionals.

A Catalunya, com a la resta de l’estat, les universitats 
corresponen a un model «integrat» que promou la cer-
ca de l’equilibri entre l’activitat de recerca i la resta 
d’activitats: docència i transferència.

Per tant, prenent en consideració tot l’anterior, el Go-
vern considera que la posició de les universitats en els 
rànquings internacionals va evolucionant en una línia 
positiva i considera que les actuacions desenvolupades 
amb el suport del Govern permetran continuar millo-
rant la seva visibilitat internacional.

Convé destacar que, amb les dificultats per compe-
tir, des del punt de vista dels paràmetres que incorpo-
ren els rànquings, amb les universitats d’altres sis-
temes:

– Les universitats catalanes, en els diferents rànquings 
internacionals analitzats, tant mundial com de les uni-
versitats més joves, sempre són les primeres de l’estat 
espanyol.

– Per primera vegada, quatre de les set universitats pú-
bliques de Catalunya tenen presència en el rànquing 
de les 100 millors universitats menors de 50 anys del 
rànquing Times Higher Education. Entre elles destaca 
la UPF que es situa en la 13a posició i l’entrada de la 
URV a la 66a.

– Per primera vegada, també, a l’edició 2014 del ràn-
quing ARWU hi ha 4 universitats catalanes, destacant 
la UB entre les 200 millors del món (151-200) i l’entra-
da de la UPC en la posició 401-500.

– En les darreres edicions dels rànquings mundials 
analitzats, hi ha com a mínim, una universitat catalana 
entre les 200 millors del món:

• ARWU 2014: UB 151-200

• QS World University Ranking 2014: UB 166, UAB 173
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• World University Ranking Times Higher Educa-
tion: UPF 164

Barcelona, 24 d’octubre de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els elements clau que situen algunes 
universitats catalanes entre les dues-centes 
millors del món en el Rànquing de Shanghai
Tram. 314-14964/10

Resposta del Govern
Reg. 87386 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-14964/10 us 
informo del següent:

El rànquing ARWU (Academic Ranking of World 
Universities) es forma a partir dels indicadors següents: 

Criteri Indicador Codi Pes

Qualitat 
educativa

Alumni (graduat, màster o 
doctor) de la institució amb 
un Premi Nobel o Medalla 
Field (es pondera en funció 
de l’antiguitat del premi)

Alumni 10%

Qualitat de 
la institució

Personal de la institució 
amb un Premi Nobel o 
Medalla Field

Award 20%

Investigadors altament ci-
tats en 21 àmbits (Thom-
son Reuters) 

HiCi 20%

Output de 
recerca

Papers publicats en Nature 
and Science* (entre 2009 
i 2013)

N&S 20%

Papers indexats en Science 
Citation Index-expanded 
and Social Science Citation 
Index (2013)

PUB 20%

Per Càpita 
Performance

El resultat dels indicadors 
anteriors ponderat pel 
nombre de PDI equivalent 
a temps complet (obtingut 
de les agències i ens na-
cionals)

PCP 10%

* Les institucions especialitzades en els àmbits de les huma-
nitats i les ciències socials aquest indicador no computa i el 
seu pes es reubica en la resta d’indicadors 

Dels indicadors anteriors, es desprèn que:

a) Disposar de personal o Alumni guardonats amb un 
premi Nobel o Medalla Field té un pes relatiu impor-
tant, el 30% del total.

b) Només es té en compte un 10% la mida de la insti-
tució (PCP).

c) La quantitat i la qualitat de la recerca esdevé clau 
per posicionar-se en el rànquing, el 60% restant.

En les dues darreres edicions del rànquing ARWU, la 
Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de 
Barcelona han estat les universitats catalanes millor 
posicionades. El seu punt fort ha estat la quantitat de la 
recerca (nombre d’articles indexats i publicats en la re-
vista Nature&Science) així com la qualitat (el nombre 
d’investigadors altament citats).

Des del Departament d’Economia i Coneixement 
(DECO) es respecta l’autonomia de què gaudeix ca-
da universitat per a la determinació dels seus objectius 
i estratègies. L’acció del DECO s’encamina que tots 
aquells processos vinculats a la qualitat de les univer-
sitats siguin compartits pel conjunt del sistema i per-
metin a cada universitat, d’acord a la seva pròpia rea-
litat i idiosincràsia, millorar de manera estable en tots 
els seus resultats dels processos de docència, recerca 
i transferència, que és l’objectiu primari, del qual el 
posicionament en rànkings només n’és una derivada.

En aquest sentit destaquen:

– Les iniciatives tendents a la captació i retenció de 
talent a les nostres Universitats, com el programa 
ICREA, el programa Serra Hunter, les beques Beatriu 
de Pinós, etc.

– Les actuacions per incrementar la internacionalitza-
ció del nostre sistema: la convocatòria de Màsters In-
ternacionals o la promoció internacional del sistema 
universitari de Catalunya que efectua el CIC

– Igualment el sistema de finançament variable de les 
nostres universitats incorpora incentius per tal d’incre-
mentar la participació en projectes de recerca compe-
titiva, especialment de caràcter internacional

Barcelona, 24 d’octubre de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el coneixement del Departament de 
la Presidència del document de treball del 
Consell Assessor de Desenvolupament Sos-
tenible amb relació a les aportacions sobre 
el canal Segarra-Garrigues
Tram. 314-15217/10

Resposta del Govern
Reg. 87152 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 conjunta a les preguntes parlamentàries, amb 
Número de Tramitació: 314-15217/10 a 314-15219/10, 
ambdues incloses, us trameto, en document annex, la 
informació facilitada per la Secretaria del Govern.

Barcelona, 27 d’octubre de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Resposta conjunta a les preguntes escrites, amb Nú-
mero de Tramitació: 314-15217/10 a 314-15219/10, 
ambdues incloses:

El Consell Assessor per al Desenvolupament Sosteni-
ble de Catalunya (CADS) no ha lliurat al Govern cap 
estudi sobre la viabilitat econòmica del Canal Segar-
ra-Garrigues, tal com ja es va informar en compliment 
de la Resolució 494/X.

En data 26 d’agost de 2013, el CADS va enviar al Go-
vern un informe preliminar titulat «Aportacions del 
CADS sobre el Canal Segarra-Garrigues» on es feien 
propostes de futur sobre aquesta infraestructura des 
d’una perspectiva general, però on no es realitzava una 
anàlisi econòmica de la viabilitat del canal ni tampoc 
una anàlisi cost-benefici de possibles alternatives.

Amb posterioritat a aquesta data, en el si del CADS 
s’ha continuat treballant i debatent al voltant de l’es-
mentat informe, sense que a data d’avui el Govern hagi 
rebut cap informe final resultant d’aquest procés.

En el cas que el CADS aprovi l’informe definitiu i 
el trameti al Govern, se’n realitzarà la difusió que es 
consideri oportuna.

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el coneixement del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural del document de treball 
del Consell Assessor de Desenvolupament 
Sostenible amb relació a les aportacions so-
bre el canal Segarra-Garrigues
Tram. 314-15218/10

Resposta del Govern
Reg. 87152 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-15217/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el coneixement del Departament de 
Territori i Sostenibilitat del document de tre-
ball del Consell Assessor de Desenvolupa-
ment Sostenible amb relació a les aportaci-
ons sobre el canal Segarra-Garrigues
Tram. 314-15219/10

Resposta del Govern
Reg. 87152 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-15217/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de la Moció 113/X, so-
bre els centres penitenciaris i sobre l’exer-
cici d’accions judicials, i de la Moció 115/X, 
sobre la justícia i el model penitenciari
Tram. 314-15693/10

Resposta del Govern
Reg. 87699 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-15693/10 
us adjunto els informes de compliment de la Moció 
114/X, sobre la situació dels centres penitenciaris i les 
polítiques de personal amb relació a l’obertura de nous 
centres penitenciaris, en virtut dels quals es recull in-
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formació que es sol·licita en aquesta iniciativa parla-
mentària.

Barcelona, 27 d’octubre de 2014

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les negociacions per a la continuïtat 
dels projectes de recerca amb la Fundació 
«la Caixa»
Tram. 314-16433/10

Resposta del Govern
Reg. 87384 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14711/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes de recerca amb la Fun-
dació «la Caixa» del 2003 ençà
Tram. 314-16434/10

Resposta del Govern
Reg. 87384 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14711/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’acord amb la Fundació «la Caixa» per 
al cofinançament de projectes de recerca 
per al període 2015-2018
Tram. 314-16435/10

Resposta del Govern
Reg. 87384 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14711/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de persones en 
privació de llibertat per delictes de salut pú-
blica des del 2003 ençà
Tram. 314-16514/10

Resposta del Govern
Reg. 87921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 314-16514/10 us 
trameto, en sengles documents, els informes elaborats 
per la Direcció General de Serveis Penitenciaris i per 
la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i 
de Justícia Juvenil.

Barcelona, 27 d’octubre de 2014

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

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

1.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

1.27.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el tractament informatiu de TV3 del 
procés polític que viu Catalunya
Tram. 322-00233/10

Substanciació

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 31.10.2014, DSPC-C 520.
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comis-
sió sobre les previsions pressupostàries per 
al 2015 i la represa de les negociacions del 
conveni amb la part social
Tram. 322-00234/10

Substanciació

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 31.10.2014, DSPC-C 520.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la unificació de les delegacions de Te-
levisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio a 
Madrid
Tram. 322-00235/10

Substanciació

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 31.10.2014, DSPC-C 520.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la supressió del múltiplex
Tram. 322-00236/10

Substanciació

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 31.10.2014, DSPC-C 520.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el pla de treball amb els treballadors i 
llurs representants després de les eleccions 
sindicals
Tram. 322-00237/10

Substanciació

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 31.10.2014, DSPC-C 520.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la programació i el seguiment previs-
tos per al 9 de novembre en els mitjans pú-
blics
Tram. 322-00238/10

Substanciació

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 31.10.2014, DSPC-C 520.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la negociació del conveni col·lectiu
Tram. 322-00239/10

Substanciació

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 31.10.2014, DSPC-C 520.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la resolució dels efectes de l’elimina-
ció d’un múltiplex
Tram. 322-00240/10

Substanciació

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 31.10.2014, DSPC-C 520.
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el tractament informatiu del procés 
participatiu del 9 de novembre de 2014
Tram. 322-00241/10

Substanciació

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 31.10.2014, DSPC-C 520.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les actuacions i les fases del procés 
per a adequar la Corporació als nous mo-
dels de consum audiovisual
Tram. 322-00242/10

Substanciació

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 31.10.2014, DSPC-C 520.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comis-
sió sobre les crítiques rebudes amb relació a 
la cobertura informativa de la declaració de 
Jordi Pujol del 25 de juliol de 2014
Tram. 322-00243/10

Substanciació

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 31.10.2014, DSPC-C 520.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre el cost de la cobertura informativa de 
la manifestació de l’11 de setembre de 2014 
a Barcelona i sobre les audiències dels mit-
jans de la Corporació d’aquell dia
Tram. 322-00244/10

Substanciació

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 31.10.2014, DSPC-C 520.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les crítiques rebudes per la cobertura 
informativa dels actes de celebració del 12 
d’octubre de 2014
Tram. 322-00245/10

Substanciació

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 31.10.2014, DSPC-C 520.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals a respondre oralment en comis-
sió sobre la unificació de les delegacions de 
TV3 i de Catalunya Ràdio a Madrid
Tram. 322-00246/10

Substanciació

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 31.10.2014, DSPC-C 520.

Fascicle segon
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre les crítiques per la previsió meteoro-
lògica dels mitjans de la Corporació del 12 
d’octubre de 2014
Tram. 322-00247/10

Substanciació

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 31.10.2014, DSPC-C 520.

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió 
sobre la creació de la Direcció d’Explotació 
i Enginyeria i l’estratègia de la Corporació en 
aquests àmbits
Tram. 322-00248/10

Substanciació

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 31.10.2014, DSPC-C 520.

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
la cobertura del cas Pujol i dels preparatius 
del procés participatiu del 9 de novembre de 
2014
Tram. 323-00102/10

Substanciació

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 31.10.2014, DSPC-C 520.

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
els monòlegs d’Empar Moliner al programa 
Els matins de TV3
Tram. 323-00103/10

Substanciació

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 31.10.2014, DSPC-C 520.

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
el tractament informatiu dels programes es-
portius
Tram. 323-00104/10

Substanciació

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 31.10.2014, DSPC-C 520.

Pregunta al director de Televisió de Catalu-
nya a respondre oralment en comissió sobre 
el desenvolupament de la divuitena edició 
de la Festa dels Súpers
Tram. 323-00105/10

Substanciació

Sessió 20 de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el 31.10.2014, DSPC-C 520.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la qualificació del personal 
de la Generalitat per a accedir al Cos Tècnic 
de Gestors Tributaris
Tram. 311-01607/10

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72781 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 30.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

L’Agència Tributària de Catalunya ha realitzat una 
convocatòria de concurs de mèrits per cobrir 24 places 
que han de formar part del Cos Tècnic de Gestors Tri-
butaris de la Generalitat (ATC). Aquestes places estan 
obertes al personal funcionari del Cos Tècnic d’Hi-
senda de l’Estat, que ocuparien les esmentades places 
en comissió de serveis.

– El Govern considera que en l’àmbit de la Generalitat 
no hi ha personal suficientment qualificat?

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2014

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’opció d’una convocatòria 
interna per a cobrir les places del Cos Tèc-
nic de Gestors Tributaris
Tram. 311-01608/10

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72782 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 30.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

L’Agència Tributària de Catalunya ha realitzat una 
convocatòria de concurs de mèrits per cobrir 24 places 
que han de formar part del Cos Tècnic de Gestors Tri-
butaris de la Generalitat (ATC). Aquestes places estan 
obertes al personal funcionari del Cos Tècnic d’Hi-
senda de l’Estat, que ocuparien les esmentades places 
en comissió de serveis.

– Per què el Govern no ha optat per realitzar una con-
vocatòria interna de l’àmbit de la Generalitat, realit-
zant amb posterioritat al procés de selecció les activi-
tats formatives necessàries?

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2014

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les reunions amb els repre-
sentants dels treballadors de la Generalitat 
sobre les condicions de la convocatòria per 
a cobrir les places del Cos Tècnic de Ges-
tors Tributaris
Tram. 311-01609/10

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72783 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 30.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

L’Agència Tributària de Catalunya ha realitzat una 
convocatòria de concurs de mèrits per cobrir 24 places 
que han de formar part del Cos Tècnic de Gestors Tri-
butaris de la Generalitat (ATC). Aquestes places estan 
obertes al personal funcionari del Cos Tècnic d’Hi-
senda de l’Estat, que ocuparien les esmentades places 
en comissió de serveis.

– Quantes reunions ha realitzat la direcció de l’ATC 
o del Departament d’Economia amb els representants 
dels treballadors de la Generalitat sobre les condicions 
d’aquesta convocatòria?

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2014

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la raó per la qual no es va 
obrir als treballadors de les diputacions la 
convocatòria per a cobrir les places del Cos 
Tècnic de Gestors Tributaris
Tram. 311-01610/10

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72784 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 30.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

L’Agència Tributària de Catalunya ha realitzat una 
convocatòria de concurs de mèrits per cobrir 24 places 
que han de formar part del Cos Tècnic de Gestors Tri-
butaris de la Generalitat (ATC). Aquestes places estan 
obertes al personal funcionari del Cos Tècnic d’Hi-
senda de l’Estat, que ocuparien les esmentades places 
en comissió de serveis.

– Per què la convocatòria no es va obrir també a perso-
nal de les quatre diputacions provincials de Catalunya, 
amb coneixements i experiència en matèria de recap-
tació tributària?

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2014

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la informació al Govern 
de l’Estat de la convocatòria per a cobrir les 
places del Cos Tècnic de Gestors Tributaris
Tram. 311-01611/10

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72785 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 30.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

L’Agència Tributària de Catalunya ha realitzat una 
convocatòria de concurs de mèrits per cobrir 24 places 
que han de formar part del Cos Tècnic de Gestors Tri-
butaris de la Generalitat (ATC). Aquestes places estan 
obertes al personal funcionari del Cos Tècnic d’Hi-
senda de l’Estat, que ocuparien les esmentades places 
en comissió de serveis.

– El Govern de la Generalitat o de l’ATC va informar 
al Govern de l’Estat i a l’AEAT de la convocatòria es-
mentada?

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2014

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la sol·licitud d’un informe fa-
vorable a l’Agència Tributària estatal perquè 
personal d’aquesta agència cobreixi en co-
missió de serveis les places del Cos Tècnic 
de Gestors Tributaris
Tram. 311-01612/10

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72786 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 30.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

L’Agència Tributària de Catalunya ha realitzat una 
convocatòria de concurs de mèrits per cobrir 24 places 
que han de formar part del Cos Tècnic de Gestors Tri-
butaris de la Generalitat (ATC). Aquestes places estan 
obertes al personal funcionari del Cos Tècnic d’Hi-
senda de l’Estat, que ocuparien les esmentades places 
en comissió de serveis.

– El Govern o l’ATC va demanar algun informe favo-
rable a l’AEAT per fer possible que el personal funcio-
nari de l’AEAT pogués accedir en comissió de serveis 
a les places convocades? Hi ha hagut algun acord pre-
vi al respecte?

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2014

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el motiu pel qual la convo-
catòria de places del Cos Tècnic de Gestors 
Tributaris no es va publicar en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya
Tram. 311-01613/10

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72787 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 30.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

L’Agència Tributària de Catalunya ha realitzat una 
convocatòria de concurs de mèrits per cobrir 24 places 
que han de formar part del Cos Tècnic de Gestors Tri-
butaris de la Generalitat (ATC). Aquestes places estan 
obertes al personal funcionari del Cos Tècnic d’Hi-
senda de l’Estat, que ocuparien les esmentades places 
en comissió de serveis.

– Per què la convocatòria de places no es va publicar al 
DOGC com es fa habitualment?

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2014

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el motiu pel qual no es va 
fer pública la llista de persones admeses a 
la convocatòria de places del Cos Tècnic de 
Gestors Tributaris
Tram. 311-01614/10

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72788 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 30.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

L’Agència Tributària de Catalunya ha realitzat una 
convocatòria de concurs de mèrits per cobrir 24 places 
que han de formar part del Cos Tècnic de Gestors Tri-
butaris de la Generalitat (ATC). Aquestes places estan 
obertes al personal funcionari del Cos Tècnic d’Hi-
senda de l’Estat, que ocuparien les esmentades places 
en comissió de serveis.

– Per quines raons es va fer pública la llista de perso-
nes que van quedar excloses de la convocatòria i, en 
canvi, no es va fer pública la llista de persones adme-
ses al mateix temps, com es el procediment ordinari?

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2014

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la possibilitat que s’hagin 
afavorit els funcionaris de l’Agència Tributà-
ria estatal en la convocatòria de places del 
Cos Tècnic de Gestors Tributaris
Tram. 311-01615/10

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72789 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 30.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

L’Agència Tributària de Catalunya ha realitzat una 
convocatòria de concurs de mèrits per cobrir 24 places 
que han de formar part del Cos Tècnic de Gestors Tri-
butaris de la Generalitat (ATC). Aquestes places estan 
obertes al personal funcionari del Cos Tècnic d’Hi-
senda de l’Estat, que ocuparien les esmentades places 
en comissió de serveis.

– S’ha afavorit d’alguna manera els funcionaris de 
l’AEAT que s’han presentat per cobrir les places, per 
exemple reduint la dificultat de la prova de llengua ca-
talana?

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2014

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures previstes 
davant l’informe contrari al nomenament 
de funcionaris de l’Agència Tributària esta-
tal per a cobrir les places del Cos Tècnic de 
Gestors Tributaris
Tram. 311-01616/10

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 72790 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 30.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

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

L’Agència Tributària de Catalunya ha realitzat una 
convocatòria de concurs de mèrits per cobrir 24 places 
que han de formar part del Cos Tècnic de Gestors Tri-
butaris de la Generalitat (ATC). Aquestes places estan 
obertes al personal funcionari del Cos Tècnic d’Hi-
senda de l’Estat, que ocuparien les esmentades places 
en comissió de serveis.

– Davant l’informe negatiu per a nomenaments de fun-
cionaris de l’AEAT a l’Agència Tributària de Catalu-
nya de data 21/06/2014, i considerant que la majoria 
d’aspirants a aquestes 24 places provenen de l’AEAT, 
quines mesures es prendran per part de l’ATC?

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2014

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions inspectores 
de l’Agència Tributària de Catalunya amb re-
lació a Jordi Pujol i Soley i la seva família du-
rant els darrers anys
Tram. 311-01706/10

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 77169 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 30.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
143 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la pregunta següent, per tal que li sigui resposta oral-
ment davant la Comissió.

Donat que la Generalitat té transferides totes les com-
petències de l’impost de successions i donacions (la 
gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció) i de 
l’impost de patrimoni de les persones físiques,

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

– Quines actuacions ha realitzat l’Agència Tributària 
de Catalunya pel que fa a la revisió, via gestió tribu-
tària, o a l’inici d’actuacions inspectores en relació als 
darrers anys no prescrits respecte Jordi Pujol i Soley i 
la seva família?

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2014

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius pels quals no s’ha 
publicat la resolució sobre les empreses que 
passen a la segona fase del concurs públic 
per a la instal·lació de casinos de joc a Vila-
seca i Salou (Tarragonès)
Tram. 311-01816/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 83488 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 30.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

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

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

La Direcció General de Tributs i Jocs de la Generalitat 
el juny de 2014 va iniciar el concurs públic per obtenir 
fins a un màxim de sis autoritzacions per la instal·lació 
i l’explotació de casinos de joc en el centre recreatiu i 
turístic, CRT de Vila-seca i Salou.

De les 5 empreses i agrupacions d’empreses que es 
van presentar per participar a la primera fase del con-
curs i optar a una de les sis autoritzacions només 4 han 
estat admeses atès que complien els requeriments tèc-
nics i financers per participar-hi.

– Si la Resolució per la qual s’admeten les 5 empreses 
que podran participar en la segona fase del concurs és 
del 6 d’agost de 2014, perquè encara no s’ha publicat 
al DOGC?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el termini per a publicar 
la resolució sobre les empreses que passen 
a la segona fase del concurs públic per a la 
instal·lació de casinos de joc a Vila-seca i 
Salou (Tarragonès)
Tram. 311-01817/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 83489 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 30.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

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

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

La Direcció General de Tributs i Jocs de la Generalitat 
el juny de 2014 va iniciar el concurs públic per obtenir 
fins a un màxim de sis autoritzacions per la instal·lació 
i l’explotació de casinos de joc en el centre recreatiu i 
turístic, CRT de Vila-seca i Salou.

De les 5 empreses i agrupacions d’empreses que es 
van presentar per participar a la primera fase del con-
curs i optar a una de les sis autoritzacions només 4 han 
estat admeses atès que complien els requeriments tèc-
nics i financers per participar-hi.

– Quin termini ha fixat el Departament d’Economia i 
Coneixement per disposar de tota la informació i pu-
blicar la Resolució al DOGC?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’ajornament del pagament 
de la compra dels terrenys del Centre Recre-
atiu i Turístic de Vila-seca i Salou (Tarrago-
nès) per part de l’empresa Veremonte
Tram. 311-01818/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 83490 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 30.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

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

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

La Direcció General de Tributs i Jocs de la Generalitat 
el juny de 2014 va iniciar el concurs públic per obtenir 
fins a un màxim de sis autoritzacions per la instal·lació 
i l’explotació de casinos de joc en el centre recreatiu i 
turístic, CRT de Vila-seca i Salou.

De les 5 empreses i agrupacions d’empreses que es 
van presentar per participar a la primera fase del con-
curs i optar a una de les sis autoritzacions només 4 han 
estat admeses atès que complien els requeriments tèc-
nics i financers per participar-hi.

– L’empresa Veremonte havia de fer efectiva l’opció de 
compra dels terrenys del CRT el 6 de setembre de 2014 
per un valor una mica superior als 377 milions d’euros 
i va ajornar 3 mesos fins el 6 de desembre aquest paga-
ment. Té coneixement el Govern si aquest ajornament 
es deu a manca de recursos econòmics?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la manera com l’empresa Ve-
remonte ha fet front als avals per a les llicèn-
cies relatives a la instal·lació de casinos de 
joc a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
Tram. 311-01819/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 83491 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 30.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

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

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

La Direcció General de Tributs i Jocs de la Generalitat 
el juny de 2014 va iniciar el concurs públic per obtenir 
fins a un màxim de sis autoritzacions per la instal·lació 
i l’explotació de casinos de joc en el centre recreatiu i 
turístic, CRT de Vila-seca i Salou.

De les 5 empreses i agrupacions d’empreses que es 
van presentar per participar a la primera fase del con-
curs i optar a una de les sis autoritzacions només 4 han 
estat admeses atès que complien els requeriments tèc-
nics i financers per participar-hi.

– Com ha pogut fer front l’empresa Veremonte que 
participa amb Hard Rock (BCN IR 3, SA) i amb Mel-
co (BCN IR 2 SA) a dues de les llicències als avals 
dels 600 milions d’euros, 300 milions respectivament 
per a cada llicència?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el percentatge de participa-
ció de l’empresa Veremonte en les societats 
anònimes BCN IR 3 i BCN IR 2
Tram. 311-01820/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 83492 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 30.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

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

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

La Direcció General de Tributs i Jocs de la Generalitat 
el juny de 2014 va iniciar el concurs públic per obtenir 
fins a un màxim de sis autoritzacions per la instal·lació 
i l’explotació de casinos de joc en el centre recreatiu i 
turístic, CRT de Vila-seca i Salou.

De les 5 empreses i agrupacions d’empreses que es 
van presentar per participar a la primera fase del con-
curs i optar a una de les sis autoritzacions només 4 han 
estat admeses atès que complien els requeriments tèc-
nics i financers per participar-hi.

– En quin percentatge participa l’empresa Veremonte en 
les societats anònimes BCN IR 3, SA i BCN IR 2, SA?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris per a exclou-
re l’empresa Caesars Entertainment del con-
curs públic per a la instal·lació de casinos de 
joc a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
Tram. 311-01821/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 83493 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 30.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

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

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

La Direcció General de Tributs i Jocs de la Generalitat 
el juny de 2014 va iniciar el concurs públic per obtenir 
fins a un màxim de sis autoritzacions per la instal·lació 
i l’explotació de casinos de joc en el centre recreatiu i 
turístic, CRT de Vila-seca i Salou.

De les 5 empreses i agrupacions d’empreses que es 
van presentar per participar a la primera fase del con-
curs i optar a una de les sis autoritzacions només 4 han 
estat admeses atès que complien els requeriments tèc-
nics i financers per participar-hi.

– L’empresa Veremonte, que participava en 3 de les 
empreses sol·licitants BCN IR 3, SA amb Hard Rock, 
BCNI IR 2, SA amb Melco i BCN IR 1, SA amb Cae-
sars Entertainment, no compleix amb un dels requisits 
demanats què és l’experiència acumulada en la gestió 
dels casinos durant els darrers 5 anys, si en canvi els 
seus socis. Quin ha estat el criteri per excloure Caesars 
Entertainment soci de Veremonte amb experiència del 
sector del joc als Estats Units?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les condicions urbanísti-
ques adequades per a obrir la segona fase 
del concurs públic per a la instal·lació de ca-
sinos de joc a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
Tram. 311-01822/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 83494 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 30.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

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

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

La Direcció General de Tributs i Jocs de la Generalitat 
el juny de 2014 va iniciar el concurs públic per obtenir 
fins a un màxim de sis autoritzacions per la instal·lació 
i l’explotació de casinos de joc en el centre recreatiu i 
turístic, CRT de Vila-seca i Salou.

De les 5 empreses i agrupacions d’empreses que es 
van presentar per participar a la primera fase del con-
curs i optar a una de les sis autoritzacions només 4 han 
estat admeses atès que complien els requeriments tèc-
nics i financers per participar-hi.

– El punt 10 de la Resolució ECO/1345/2014 de 12 de 
juny que aprova les bases de la primera fase del con-
curs diu respecte a la continuïtat del concurs que no 
s’obrirà la segona fase del concurs i s’aprovaran les 
bases corresponents fins que no es donin les condici-
ons urbanístiques adients, això significa què fins que 
no s’aprovi el Pla Director Urbanístic que s’ha iniciat 
aquest estiu?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el condicionament de la re-
dacció del Pla director urbanístic de Vila-se-
ca i de Salou (Tarragonès) a les bases de la 
segona fase del concurs públic per a instal-
lar-hi casinos de joc
Tram. 311-01823/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 83495 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 30.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

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

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

La Direcció General de Tributs i Jocs de la Generalitat 
el juny de 2014 va iniciar el concurs públic per obtenir 
fins a un màxim de sis autoritzacions per la instal·lació 
i l’explotació de casinos de joc en el centre recreatiu i 
turístic, CRT de Vila-seca i Salou.

De les 5 empreses i agrupacions d’empreses que es 
van presentar per participar a la primera fase del con-
curs i optar a una de les sis autoritzacions només 4 han 
estat admeses atès que complien els requeriments tèc-
nics i financers per participar-hi.

– Supeditar la redacció de les bases de la segona fase 
del concurs d’adjudicació de les llicències a unes de-
terminades condicions urbanístiques condicionarà la 
redacció del Pla Director Urbanístic? Quines garanties 
hi ha per a que no ho condicioni?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el condicionament del 
Pla director urbanístic de Vila-seca i de Sa-
lou (Tarragonès) a la intenció d’incorporar un 
circuit de curses de cotxes elèctrics al pro-
jecte de BCN World
Tram. 311-01824/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 83496 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 30.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

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

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

La Direcció General de Tributs i Jocs de la Generalitat 
el juny de 2014 va iniciar el concurs públic per obtenir 
fins a un màxim de sis autoritzacions per la instal·lació 
i l’explotació de casinos de joc en el centre recreatiu i 
turístic, CRT de Vila-seca i Salou.

De les 5 empreses i agrupacions d’empreses que es 
van presentar per participar a la primera fase del con-
curs i optar a una de les sis autoritzacions només 4 han 
estat admeses atès que complien els requeriments tèc-
nics i financers per participar-hi.

– Veremonte presentava aquests dies a la premsa la 
intenció d’incorporar al projecte de BCna World a 
més dels 3 casinos i els 5 hotels un circuit de carre-
res de cotxes elèctrics la Fòrmula E, com condicionarà 
aquest anunci l’elaboració del PDU?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’exigència de presentar 
la història fiscal i laboral de l’empresa per a 
participar en la segona fase del concurs pú-
blic per a la instal·lació de casinos de joc a 
Vila-seca i Salou (Tarragonès)
Tram. 311-01825/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 83497 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 30.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

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

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

La Direcció General de Tributs i Jocs de la Generalitat 
el juny de 2014 va iniciar el concurs públic per obtenir 
fins a un màxim de sis autoritzacions per la instal·lació 
i l’explotació de casinos de joc en el centre recreatiu i 
turístic, CRT de Vila-seca i Salou.

De les 5 empreses i agrupacions d’empreses que es 
van presentar per participar a la primera fase del con-
curs i optar a una de les sis autoritzacions només 4 han 
estat admeses atès que complien els requeriments tèc-
nics i financers per participar-hi.

– A la segona fase del concurs, s’inclourà en les bases 
l’exigència de presentar l’historial fiscal i laboral de 
l’empresa?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la informació relativa al nivell 
d’endeutament de l’empresa que es preveu 
demanar per a participar en la segona fase 
del concurs públic per a la instal·lació de ca-
sinos de joc a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
Tram. 311-01826/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 83498 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 30.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

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

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

La Direcció General de Tributs i Jocs de la Generalitat 
el juny de 2014 va iniciar el concurs públic per obtenir 
fins a un màxim de sis autoritzacions per la instal·lació 
i l’explotació de casinos de joc en el centre recreatiu i 
turístic, CRT de Vila-seca i Salou.

De les 5 empreses i agrupacions d’empreses que es 
van presentar per participar a la primera fase del con-
curs i optar a una de les sis autoritzacions només 4 han 
estat admeses atès que complien els requeriments tèc-
nics i financers per participar-hi.

– A la segona fase del concurs, quina informació es-
tà previst sol·licitar sobre el nivell d’endeutament que 
suposa cada projecte per a l’empresa i les condicions 
d’aquest deute?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’exigència de no transferir 
la concessió durant cinc anys en la segona 
fase del concurs públic per a la instal·lació 
de casinos de joc a Vila-seca i Salou (Tarra-
gonès)
Tram. 311-01827/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 83499 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 30.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

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

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

La Direcció General de Tributs i Jocs de la Generalitat 
el juny de 2014 va iniciar el concurs públic per obtenir 
fins a un màxim de sis autoritzacions per la instal·lació 
i l’explotació de casinos de joc en el centre recreatiu i 
turístic, CRT de Vila-seca i Salou.

De les 5 empreses i agrupacions d’empreses que es 
van presentar per participar a la primera fase del con-
curs i optar a una de les sis autoritzacions només 4 han 
estat admeses atès que complien els requeriments tèc-
nics i financers per participar-hi.

– A la segona fase del concurs, s’exigirà alguna garan-
tia sobre la no transferència de la concessió en el ter-
mini d’almenys 5 anys?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’exigència de dipositar l’im-
port de l’aval de la inversió en la segona fase 
del concurs públic per a la instal·lació de ca-
sinos de joc a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
Tram. 311-01828/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 83500 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 30.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

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

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

La Direcció General de Tributs i Jocs de la Generalitat 
el juny de 2014 va iniciar el concurs públic per obtenir 
fins a un màxim de sis autoritzacions per la instal·lació 
i l’explotació de casinos de joc en el centre recreatiu i 
turístic, CRT de Vila-seca i Salou.

De les 5 empreses i agrupacions d’empreses que es 
van presentar per participar a la primera fase del con-
curs i optar a una de les sis autoritzacions només 4 han 
estat admeses atès que complien els requeriments tèc-
nics i financers per participar-hi.

– A la segona fase del concurs, exigirà el Govern dipo-
sitar els 300 milions d’euros de l’aval de la inversió per 
garantir la seva execució?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la pèrdua del dipòsit de 
l’aval de la inversió en cas de retirada del 
projecte en la segona fase del concurs pú-
blic per a la instal·lació de casinos de joc a 
Vila-seca i Salou (Tarragonès)
Tram. 311-01829/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 83501 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 30.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

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

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

La Direcció General de Tributs i Jocs de la Generalitat 
el juny de 2014 va iniciar el concurs públic per obtenir 
fins a un màxim de sis autoritzacions per la instal·lació 
i l’explotació de casinos de joc en el centre recreatiu i 
turístic, CRT de Vila-seca i Salou.

De les 5 empreses i agrupacions d’empreses que es 
van presentar per participar a la primera fase del con-
curs i optar a una de les sis autoritzacions només 4 han 
estat admeses atès que complien els requeriments tèc-
nics i financers per participar-hi.

– A la segona fase del concurs, en el cas de que s’exi-
geixi el dipòsit els 300 milions d’euros una retirada del 
projecte suposarà la pèrdua del capital?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el garantiment de la trans-
parència i de la participació dels agents del 
territori en la segona fase del concurs públic 
per a la instal·lació de casinos de joc a Vila-
seca i Salou (Tarragonès)
Tram. 311-01830/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 83502 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 30.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

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

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

La Direcció General de Tributs i Jocs de la Generalitat 
el juny de 2014 va iniciar el concurs públic per obtenir 
fins a un màxim de sis autoritzacions per la instal·lació 
i l’explotació de casinos de joc en el centre recreatiu i 
turístic, CRT de Vila-seca i Salou.

De les 5 empreses i agrupacions d’empreses que es 
van presentar per participar a la primera fase del con-
curs i optar a una de les sis autoritzacions només 4 han 
estat admeses atès que complien els requeriments tèc-
nics i financers per participar-hi.

– A la segona fase del concurs, com es garantirà la 
transparència i la participació dels agents del territori?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la participació dels agents 
del territori i la transparència en la composi-
ció de la mesa de contractació en la segona 
fase del concurs públic per a la instal·lació 
de casinos de joc a Vila-seca i Salou (Tar-
ragonès)
Tram. 311-01831/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 83503 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 30.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

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

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

La Direcció General de Tributs i Jocs de la Generalitat 
el juny de 2014 va iniciar el concurs públic per obtenir 
fins a un màxim de sis autoritzacions per la instal·lació 
i l’explotació de casinos de joc en el centre recreatiu i 
turístic, CRT de Vila-seca i Salou.

De les 5 empreses i agrupacions d’empreses que es 
van presentar per participar a la primera fase del con-
curs i optar a una de les sis autoritzacions només 4 han 
estat admeses atès que complien els requeriments tèc-
nics i financers per participar-hi.

– A la segona fase del concurs, està prevista la parti-
cipació dels agents del territori i la transparència en la 
composició de la Mesa?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les declaracions del pre-
sident del Saló Internacional de Turisme de 
Catalunya amb relació al fet que és un error 
confiar en el turisme xinès per a BCN World
Tram. 311-01832/10

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 83504 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost, 30.10.2014

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

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

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

– Respecte a la conveniència del projecte Bcn World 
per al model turístic de Catalunya i les marques Bar-
celona i Costa Daurada, quina opinió li mereixen al 
Govern les declaracions del President del Saló Inter-
nacional Turisme de Catalunya (SITC) Sr. Raimon 
Martinez Fraile de que confiar en el turisme xinès per 
a Bcn World era un error?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014

Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els canvis en els criteris 
de la licitació i l’adjudicació de la gestió de 
l’ABS L’Escala del 2012 al 2014
Tram. 311-01874/10

Anunci
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 86798 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 30.10.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 143 del Reglament del 
Parlament, presenten al Govern la pregunta següent, 
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per tal que els sigui resposta oralment davant la Co-
missió.

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

Quin són els canvis en la licitació de la gestió de l’ABS 
Escala, comparant i detallant els criteris que es valora-
ven en el primer concurs del 2012 i la puntuació que se 
li assignava respecte el segon, del 2014?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius pels quals el De-
partament de Salut ha convocat el concurs 
per a la gestió de l’ABS L’Escala
Tram. 311-01875/10

Anunci
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 86799 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 30.10.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada 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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Per quins motius el Departament de Salut ha tret de 
nou el concurs per la gestió de l’ABS L’Escala? Ha 
estudiat altres alternatives? Quines i per quin motiu 
s’han descartat?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els instruments de què dis-
posaven el Departament de Salut i el Servei 
Català de la Salut per a no fer un concurs 
públic per a la gestió de l’ABS L’Escala
Tram. 311-01876/10

Anunci
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 86800 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 30.10.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada 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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 

– Disposava de nous instruments el Departament de 
Salut-Servei Català de la Salut per no fer concurs pú-
blic a l’ABS Escala o excloure entitats amb ànim de 
lucre com Eulen?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la possibilitat de declarar 
mitjà propi la Fundació Salut Pública
Tram. 311-01877/10

Anunci
Núria Segú Ferré, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 86801 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Salut, 30.10.2014

A la Mesa de la Comissió de Salut

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada 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 aquestes diputades i al seu grup par-
lamentari: 



11 de novembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 427

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 70

– Ha estudiat el Departament de Salut la possibilitat 
de declarar «mitja propi» a la Fundació Salut Pública?

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les queixes dels sindicats 
policials respecte a la manca de pràctiques 
de tir dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-01883/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 87161 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 04.11.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quina és la posició del Govern en relació a la quei-
xa del Sindicat de Policia de Catalunya, del Sindicat de 
Mossos d’Esquadra - CCOO, i del sindicat CAT, sobre 
la manca d’exercicis de tir policial i de tir en situació pel 
que fa a les pràctiques de tir dels mossos d’esquadra?

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les pràctiques de tir dels 
Mossos d’Esquadra organitzades del 2013 
ençà
Tram. 311-01884/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 87162 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 04.11.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quantes pràctiques d’exercicis de tir policial i de tir 
en situació ha organitzat el Departament d’Interior du-
rant l’any 2013 i el que portem de 2014, i quants agents 
hi ha participat?

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’anul·lació de pràctiques 
de tir dels Mossos d’Esquadra per manca de 
munició
Tram. 311-01885/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 87163 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 04.11.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 
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– Com valora el Govern que durant els darrers dos 
anys s’hagin anul·lat per manca d’existències de mu-
nició gairebé totes les pràctiques de tir que els agents 
havien de realitzar, segons denuncien els sindicats po-
licials?

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la planificació de les pràcti-
ques de tir dels Mossos d’Esquadra per al 
2014 i el 2015
Tram. 311-01886/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 87164 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 04.11.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Quina és la planificació del Departament d’Interior 
de pràctiques de tir dels mossos d’esquadra pels pro-
pers mesos de 2014 i per l’any 2015?

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la creació de la taula secto-
rial de negociació del Cos de Mossos d’Es-
quadra per al 2015
Tram. 311-01887/10

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 87165 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 04.11.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Preveu el Govern crear la Mesa Sectorial de nego-
ciació del Cos de Mossos d’esquadra de cara a l’any 
2015?

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el servei d’escorta amb 
mossos d’esquadra de la família de Jordi 
Pujol i Soley en viatges a Andorra
Tram. 311-01888/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 88924 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 04.11.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– És cert que la Sra. Marta Ferrusola, en tant que dona 
del President de la Generalitat, era acompanyada per 
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agents dels Mossos d’Esquadra, amb les seves armes 
reglamentàries, quan viatjava a Andorra?

– I als seus fills?

– En quants viatges els van acompanyar?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les raons que justifiquen el 
servei d’escorta amb mossos d’esquadra de 
la família de Jordi Pujol i Soley en viatges a 
Andorra
Tram. 311-01889/10

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 88925 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió d’Interior, 04.11.2014

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines raons justificaven que els agents dels Mossos 
d’Esquadra acompanyessin a la Sra. Ferrusola i/o els 
seus fills en els seus viatges a Andorra?

– Els agents dels Mossos, en ocasions, s’adreçaven els 
agents que es trobaven en el control de la frontera per 
facilitar el pas del vehicle?

– Quines raons ho justificaven?

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la creació de la comarca de l’Alta Se-
garra
Tram. 314-17264/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 87154 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

1. Quin és el posicionament del Govern el relació a la 
possible creació de la comarca de l’Alta Segarra?

2. Quines demandes ha rebut el Govern de creació de 
la comarca de l’Alta Segarra?

3. Hi ha algun expedient en marxa en aquests mo-
ments de creació de la comarca de l’Alta Segarra, i, 
en cas afirmatiu, en quin punt de tramitació es troba?

4. Comparteix el Govern les declaracions del tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament de Calaf, Joan Caballol, que 
ha afirmat que després de les eleccions municipals del 
mes de maig podria constituir-se definitivament un 
nou ens comarcal a Catalunya, la 42ena comarca amb 
capital a Calaf? Per quina via legal es podria articular 
aquesta creació?

5. Com valora el Govern que el tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament de Calaf, Joan Caballol, hagi afirmat que 
per la comarca de l’Alta Segarra «no hi haurà una llei 
específica» sinó que es crearà a través de la Llei de 
Governs Locals, si tenim present que en el projecte 
presentat pel Govern al Parlament no es contempla cap 
disposició que prevegi la creació d’aquesta comarca, 
i si l’article 49 de l’esmentat projecte estableix que la 
condició per crear una nova comarca és que disposi 
de 15.000 habitants, condició que no compleix l’Alta 
Segarra?

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2014 

Jaume Bosch i Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les pràctiques de tir dels Mossos 
d’Esquadra i la creació de la taula sectorial 
de negociació per al 2015
Tram. 314-17265/10

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 87155 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

1. Quina és la posició del Govern en relació a la quei-
xa del Sindicat de Policia de Catalunya, del Sindicat de 
Mossos d’Esquadra-CCOO, i del sindicat CAT, sobre la 
manca d’exercicis de tir policial i de tir en situació pel 
que fa a les pràctiques de tir dels mossos d’esquadra?

2. Quantes pràctiques d’exercicis de tir policial i de tir 
en situació ha organitzat el Departament d’Interior du-
rant l’any 2013 i el que portem de 2014, i quants agents 
hi ha participat?

3. Com valora el Govern que durant els darrers dos 
anys s’hagin anul·lat per manca d’existències de mu-
nició gairebé totes les pràctiques de tir que els agents 
havien de realitzar, segons denuncien els sindicats po-
licials?

4. Quina és la planificació del Departament d’Interior 
de pràctiques de tir dels mossos d’esquadra pels pro-
pers mesos de 2014 i per l’any 2015?

5. Preveu el Govern crear la Mesa Sectorial de nego-
ciació del Cos de Mossos d’esquadra de cara a l’any 
2015?

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2014 

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les empreses contractades per a pu-
blicitat institucional del 2011 ençà
Tram. 314-17266/10

Formulació

Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 87532 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

1. En quines empreses mediàtiques s’ha contractat pu-
blicitat institucional de la Generalitat els anys 2011, 
2012, 2013 i 2014?

2. Quines quantitats s’han pagat a aquestes empreses 
per aquesta publicitat institucional? (desglossat per 
empresa i per any, de 2011 a 2014)

3. Quins han estat els criteris i sistemes usats per a fer 
aquesta distribució?

4. Quina ha estat la despesa feta pel Govern en campa-
nyes institucionals de promoció de la consulta del 9N 
o del nou9N?

5. A qui s’ha pagat aquesta despesa?

6. Quants exemplars o subscripcions a mitjans de co-
municació s’han contractat/comprat des del Govern 
durant els anys 2011, 2012, 2013 i 2014?

7. Quina ha estat la despesa realitzada en aquesta com-
pra d’exemplars o subscripcions? (desglossada per em-
preses mediàtiques i per anys)

8. Quins han estat els llocs d’ús o distribució d’aquests 
exemplars o subscripcions?

9. Quins han estat els criteris emprats per a fer aques-
ta compra?

10. S’han fet encàrrecs remunerats a algun mitjà de 
comunicació, des del Govern, els anys 2011, 2012, 
2013 o 2014?

11. Si és que sí, quins?

12. A quines empreses?

13. Quina ha estat la despesa?
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14. Quins criteris s’han usat per a adjudicar l’en-
càrrec?

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2014 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol activat pel Departament 
d’Interior per a possibles casos d’Ebola
Tram. 314-17267/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 87546 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

1. Quines mesures ha activat el Departament d’Inte-
rior i quin protocol ha activat en relació a una possible 
actuació en casos d’Ebola en relació al cos de Mossos 
d’Esquadra?

2. Quines mesures ha activat el Departament d’Interi-
or i quin protocol ha activat en relació a una possible 
actuació en casos d’Ebola en relació al cos de Bom-
bers de la Generalitat?

3. Quines mesures ha activat el Departament d’Inte-
rior i quin protocol ha activat en relació a una possible 
actuació en casos d’Ebola en relació al membres de 
Protecció Civil?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2014 

David Companyon i Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol d’actuació dels Mossos 
d’Esquadra davant el comportament agres-
siu d’un grup d’extrema dreta el 9 d’octubre 
de 2014
Tram. 314-17268/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 87547 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

David Companyon i Costa, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

1. Quin va ser el protocol d’actuació del cos de Mossos 
d’Esquadra el dia 9 d’octubre en el que diversos mem-
bres d’ideologia ultradretana van agredir a persones 
concentrades davant l’Audiència de Barcelona?

2. Va detectar el cos de Mossos d’Esquadra persones 
vinculades al Casal Tramuntana o a Plataforma per 
Catalunya?

3. Va procedir el cos de Mossos d’Esquadra a identifi-
car als agressors?

4. Per quina raó aquestes persones van aixoplugar-se 
darrera de Mossos d’Esquadra sense que els agents ac-
tuessin malgrat van repetir continuadament càntics i 
símbols clarament feixistes, tal com es pot veure a les 
cròniques i fotografies publicades a diversos mitjans 
de comunicació?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2014 

David Companyon i Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la convocatòria feta pel Departament 
de Salut del concurs de licitació per a la ges-
tió de l’ABS L’Escala
Tram. 314-17269/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 87700 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

L’Institut Català de la Salut (ICS) ha tret novament a 
licitació el concurs per adjudicar la gestió de l’Àrea 
Bàsica de Salut (ABS) de L’Escala (Alt Empordà). 
D’acord a les bases del nou concurs, el pressupost bà-
sic de licitació serà dels mateixos 2,4 milions d’euros 
i s’acabarà en 15 dies escassos, el proper 28 d’octubre 
de 2014, sent l’obertura de pliques el dia 7 de novem-
bre de 2014.

En aquest nova convocatòria es rebaixa en 4 el nom-
bre de punts que s’atorguen a l’oferta econòmica (de 55 
passa a 51 punts) i s’augmenten en 4 el nombre de 
punts que s’atorguen a la part tècnica (de 45 es passa 
als 49 punts d’ara).

Aquest nou concurs s’ha tornat a convocar gairebé dos 
anys després que, de forma inèdita a Catalunya, la ges-
tió d’aquesta ABS fos adjudicada a l’empresa Eulen, 
una multinacional dedicada principalment a la segu-
retat i a la neteja, i amb poca experiència en el camp 
de la gestió sanitària. Aquesta adjudicació va ser molt 
mal rebuda tant pels alcaldes de les diferents poblaci-
ons que formen part d’aquesta ABS (L’Escala, Bell-
caire, Albons, Viladamat, Ventalló, L’Armentera, Tor-
roella de Fluvià, Sant Pere Pescador i Vilamacolum) 
com pels professionals sanitaris que treballen al CAP 
Moisés Broggi i als consultoris locals –i que la van in-
terpretar com un primer pas cap a la privatització de 
la gestió dels serveis sanitaris– una gestió que en els 
darrers dotze anys havia anat a càrrec de la Fundació 
Salut Empordà, que també gestiona l’Hospital de Fi-
gueres.

Davant d’aquesta situació, la perdedora del concurs, 
la Fundació Salut Empordà, va presentar un recurs en 
contra de la concessió del contracte a Eulen. L’abril 
passat, l’Organisme Administratiu de Recursos Con-

tractuals de Catalunya (OARCC) va acceptar parcial-
ment aquest recurs, de manera que l’adjudicació de la 
gestió a Eulen va quedar anul·lada. L’OARCC va asse-
nyalar en el seu dictamen directament a les bases de la 
convocatòria. L’empresa multinacional va presentar un 
recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) en contra de la decisió de l’OARCC que se-
gueix actualment el seu curs.

Novament cal expressar una gran preocupació perquè 
existeixi la possibilitat que centres i serveis sanitaris 
siguin gestionats directament per empreses que res a 
veure tenen amb la sanitat i que, abans de ser objecte 
d’una segona convocatòria de concurs, podrien haver 
retornat a la gestió pública a través de la seva incorpo-
ració al Servei Català de la Salut (ICS). Actualment, el 
CAP Moisés Broggi de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) 
de L’Escala és un dels únics de la comarca de l’Alt 
Empordà –juntament amb l’equip d’atenció Primària 
de Peralada gestionat per una entitat de bases associa-
tiva (EBA)– que no pertany a l’Institut Català de la 
Salut (ICS).

1. Quins són els motius pels quals es treu novament 
a licitació el concurs per adjudicar la gestió de l’Àrea 
Bàsica de Salut (ABS) de L’Escala (Alt Empordà)?

2. Quins són els motius pels quals, en aquest nova con-
vocatòria i respecte a la convocatòria inicial, es re-
baixa de 55 a 51 el nombre de punts que s’atorguen a 
l’oferta econòmica i s’augmenten de 45 a 49 el nombre 
de punts que s’atorguen a la part tècnica?

3. S’ha plantejat el Departament de Salut la gestió de 
l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de L’Escala (Alt Empor-
dà) per part del Institut Català de la Salut (ICS)?

4. Per quins motius el CAP Moisés Broggi de l’Àrea 
Bàsica de Salut (ABS) de L’Escala és un dels únics de 
la comarca de l’Alt Empordà que no es gestionat direc-
tament pel Servei Català de la Salut (ICS)?

5. Quines actuacions té previstes el Departament de 
Salut pel cas que l’empresa multinacional guanyado-
ra de la primera convocatòria del concurs no sigui la 
beneficiaria de la segona convocatòria i guanyi el seu 
recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) en contra de la decisió de l’Organisme Ad-
ministratiu de Recursos Contractuals de Catalunya 
(OARCC)?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2014 

Marc Vidal i Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’elaboració d’una llei de desgravació 
cultural
Tram. 314-17270/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 87713 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

En relació a les informacions periodístiques publica-
des el 23 d’octubre de 2014 sobre la creació de la Fun-
dació Catalunya Cultura, 

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

– Considera el Govern l’elaboració d’una llei de des-
gravació cultural sobre els tributs que gestiona la Ge-
neralitat, basant-se en experiències de govern actuals 
com Andalusia o Navarra? En cas negatiu, quines són 
les raons que porten al Govern a no contemplar aques-
ta possibilitat?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2014 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els fons recaptats per la Fundació 
Barcelona Cultura
Tram. 314-17271/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 87714 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

En relació a les informacions periodístiques publica-
des el 23 d’octubre de 2014 sobre la creació de la Fun-
dació Catalunya Cultura, 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines dades té el Govern sobre experiències simi-
lars anteriors, com la Fundació Barcelona Cultura, de 
la qual la Generalitat n’és protectora? Quins fons ha 
recaptat aquesta Fundació en el període 2005-2014? 
Quins projectes s’han vist beneficiats per aquesta Fun-
dació en el període 2005-2014?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2014 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost inicial de la Fundació 
Barcelona Cultura
Tram. 314-17272/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 87715 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

En relació a les informacions periodístiques publica-
des el 23 d’octubre de 2014 sobre la creació de la Fun-
dació Catalunya Cultura, 

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

– Com s’ha arribat a la xifra de 800.000 € de pressu-
post inicial de la Fundació Barcelona Cultura? Quina 
ha estat l’estructura d’aportacions inicial?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2014 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació de recursos en la Funda-
ció Catalunya Cultura
Tram. 314-17273/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 87716 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

En relació a les informacions periodístiques publica-
des el 23 d’octubre de 2014 sobre la creació de la Fun-
dació Catalunya Cultura, 

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

– Quins òrgans seran els encarregats d’assignar els re-
cursos i quins seran els criteris d’assignació en la Fun-
dació Catalunya Cultura?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2014 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació del Departament de Cultu-
ra al pressupost de la Fundació Catalunya 
Cultura
Tram. 314-17274/10

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 87717 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

En relació a les informacions periodístiques publica-
des el 23 d’octubre de 2014 sobre la creació de la Fun-
dació Catalunya Cultura, 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és l’aportació del Departament de Cultura al 
pressupost de la Fundació Catalunya Cultura? Com 
afectarà això al pressupost del Departament de Cultu-
ra de la Generalitat?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2014 

Xavier Sabaté i Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de vegades que s’ha detec-
tat el bacteri de la legionel·la a l’Escola Santa 
Creu, de Calafell (Baix Penedès)
Tram. 314-17275/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 87718 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quantes deteccions s’han produït els darrers dos 
anys de la bactèria de legionel·la a l’escola Santa Creu 
de Calafell, detallant origen, causa i/o localització dels 
focus i mesures adoptades per descontaminar i evitar 
nous casos?

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les entitats que han sol·licitat la sub-
venció per a actuacions d’atenció a les famí-
lies en situació de vulnerabilitat social amb 
infants a càrrec a la demarcació de Barce-
lona
Tram. 314-17276/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 87726 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, 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: 

– Quina és la relació d’entitats que han presentat sol-
licitud a la convocatòria de subvencions a entitats per 
al desenvolupament d’actuacions d’atenció a les famí-
lies en situació de vulnerabilitat social, especialment 
les que tenen infants a càrrec a la demarcació de Bar-
celona?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les entitats que han sol·licitat la sub-
venció per a actuacions d’atenció a les famí-
lies en situació de vulnerabilitat social amb 
infants a càrrec al Camp de Tarragona
Tram. 314-17277/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 87727 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, 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: 

– Quina és la relació d’entitats que han presentat sol-
licitud a la convocatòria subvencions a entitats per al 
desenvolupament d’actuacions d’atenció a les famílies 
en situació de vulnerabilitat social, especialment les 
que tenen infants a càrrec a la demarcació del Camp 
de Tarragona?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les entitats que han sol·licitat la sub-
venció per a actuacions d’atenció a les famí-
lies en situació de vulnerabilitat social amb 
infants a càrrec a la demarcació de Girona
Tram. 314-17278/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 87728 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, 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: 

– Quina és la relació d’entitats que han presentat sol-
licitud a la convocatòria subvencions a entitats per al 
desenvolupament d’actuacions d’atenció a les famílies 
en situació de vulnerabilitat social, especialment les 
que tenen infants a càrrec a la demarcació de Girona?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les entitats que han sol·licitat la sub-
venció per a actuacions d’atenció a les famí-
lies en situació de vulnerabilitat social amb 
infants a càrrec a la demarcació de Lleida
Tram. 314-17279/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 87729 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, 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: 

– Quina és la relació d’entitats que han presentat 
sol·licitud a la convocatòria subvencions a entitats 
per al desenvolupament d’actuacions d’atenció a les 
famílies en situació de vulnerabilitat social, especial-
ment les que tenen infants a càrrec a la demarcació de 
Lleida?

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats a les entitats que 
han sol·licitat la subvenció per a actuacions 
d’atenció a les famílies en situació de vulne-
rabilitat social amb infants a càrrec a la de-
marcació de Barcelona
Tram. 314-17280/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 87730 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, 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: 

– Quina és la relació de les ajudes concedides a les en-
titats en el marc de la convocatòria de subvencions a 
entitats per al desenvolupament d’actuacions d’atenció 
a les famílies en situació de vulnerabilitat social, es-
pecialment les que tenen infants a càrrec a la demar-
cació de Barcelona? (Desglossar per entitat i quantitat 
econòmica)

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats a les entitats que 
han sol·licitat la subvenció per a actuacions 
d’atenció a les famílies en situació de vulne-
rabilitat social amb infants a càrrec al Camp 
de Tarragona
Tram. 314-17281/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 87731 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, 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: 

– Quina és la relació de les ajudes concedides a les en-
titats en el marc de la convocatòria de subvencions a 
entitats per al desenvolupament d’actuacions d’atenció 
a les famílies en situació de vulnerabilitat social, espe-
cialment les que tenen infants a càrrec a la demarca-
ció del Camp de Tarragona? (Desglossar per entitat i 
quantitat econòmica)

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats a les entitats que 
han sol·licitat la subvenció per a actuacions 
d’atenció a les famílies en situació de vulne-
rabilitat social amb infants a càrrec a la de-
marcació de Girona
Tram. 314-17282/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 87732 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, 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: 

– Quina és la relació de les ajudes concedides a les 
entitats en el marc de la convocatòria de subvencions 
a entitats per al desenvolupament d’actuacions d’aten-
ció a les famílies en situació de vulnerabilitat social, 
especialment les que tenen infants a càrrec a la de-
marcació de Girona? (Desglossar per entitat i quantitat 
econòmica)

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats a les entitats que 
han sol·licitat la subvenció per a actuacions 
d’atenció a les famílies en situació de vulne-
rabilitat social amb infants a càrrec a la de-
marcació de Lleida
Tram. 314-17283/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 87733 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, 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: 

– Quina és la relació de les ajudes concedides a les 
entitats en el marc de la convocatòria de subvencions 
a entitats per al desenvolupament d’actuacions d’aten-
ció a les famílies en situació de vulnerabilitat social, 
especialment les que tenen infants a càrrec a la de-
marcació de Lleida? (Desglossar per entitat i quantitat 
econòmica)

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per  escrit 
sobre el nombre de places dels centres 
oberts i el nombre d’infants i adolescents 
atesos
Tram. 314-17284/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 87734 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, 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: 

– De quin nombre de places disposen cada un dels 
centres oberts de Catalunya?

– Quants infants i adolescents en situació de risc hi 
són atesos actualment a cada un dels centres oberts de 
Catalunya?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’obrir unitats o punts de 
servei de centres de desenvolupament in-
fantil i atenció precoç
Tram. 314-17285/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 87735 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ven-
tura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, 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: 

– Té previst el Govern l’obertura de noves unitats o 
nous punts de servei de CDIAP’s a cada una de les 
comarques de Catalunya? En cas afirmatiu, en quines 
municipis? Quines noves unitats o nous punts de ser-
vei de CDIAP’s està previst obrir a cada una de les 
comarques?

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de concertar noves places 
de residència per a gent gran a Sant Vicenç 
dels Horts (Baix Llobregat)
Tram. 314-17286/10

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 87736 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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: 

– Té previst el Govern concertar noves places de re-
sidència de gent gran al municipi de Sant Vicenç dels 
Horts en els propers mesos?

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones afectades per 
la paralització de la tramitació de les presta-
cions econòmiques de la renda mínima d’in-
serció
Tram. 314-17287/10

Formulació
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 87929 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael López i Rueda, 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: 

– Quantes persones s’han vist afectades per la paralit-
zació de la tramitació de les prestacions econòmiques 
vinculades al servei de Renda Mínima d’Inserció? Es 
demana informació comarcalitzada

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014 

Rafael López i Rueda
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el graus afectats per la paralització 
de la tramitació de les prestacions econòmi-
ques de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-17288/10

Formulació
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 87930 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael López i Rueda, 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: 

A quins graus afectava la paralització de la tramitació 
de les prestacions econòmiques vinculades al servei 
de Renda Mínima d’Inserció? Es demana informació 
comarcalitzada

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014 

Rafael López i Rueda
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les edats de les persones afectades 
per la paralització de la tramitació de les 
prestacions econòmiques de la renda míni-
ma d’inserció
Tram. 314-17289/10

Formulació
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 87931 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael López i Rueda, 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: 

A quines edats ha afectat la paralització de la tramita-
ció de les prestacions econòmiques vinculades al ser-

vei de Renda Mínima d’Inserció? Es demana informa-
ció comarcalitzada

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014 

Rafael López i Rueda
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de prestacions econòmi-
ques de la renda mínima d’inserció tramita-
des durant la suspensió d’aquesta prestació
Tram. 314-17290/10

Formulació
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 87932 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael López i Rueda, 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: 

– Quantes prestacions econòmiques vinculades al ser-
vei de Renda Mínima d’Inserció s’han tramitat durant 
la suspensió de la prestació?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014 

Rafael López i Rueda
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’existència d’un informe jurídic que 
avali la suspensió que es va fer de les pres-
tacions econòmiques de la renda mínima 
d’inserció
Tram. 314-17291/10

Formulació
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 87933 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael López i Rueda, 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-
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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 el Departament de Benestar Social i Família cap 
informe jurídic que avali la suspensió que es va fer 
de les prestacions econòmiques vinculades al servei de 
Renda Mínima d’Inserció?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014 

Rafael López i Rueda
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que reben 
la renda mínima d’inserció a Catalunya del 
2006 ençà
Tram. 314-17292/10

Formulació
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 87934 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael López i Rueda, 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: 

– Quin és el nombre de persones que estan rebent la 
renda mínima d’inserció a tot Catalunya segons les 
darreres dades que disposa el Departament tant en 
nombre de titulars com de beneficiaris? Quants hi ha-
via l’any 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 
2013? Es demana informació separada de nombre de 
titular i de beneficiaris i per any.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014 

Rafael López i Rueda
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de persones que reben la renda 
mínima d’inserció a l’Alt Camp del 2006 ençà
Tram. 314-17293/10

Formulació
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 87935 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael López i Rueda, 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: 

– Quin és el nombre de persones que estan rebent la 
renda mínima d’inserció a la comarca de l’Alt Camp 
segons les darreres dades que disposa el Departament 
tant en nombre de titulars com de beneficiaris? Quants 
hi havia l’any 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012 i 2013? Es demana informació separada de nom-
bre de titular i de beneficiaris i per any.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014 

Rafael López i Rueda
Diputat del GP del PPC

El diputat Rafael López i Rueda, del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, ha formulat diver-
ses preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben la renda mínima d’inser-
ció. Tot seguit es reprodueix la llista de preguntes amb 
el número de tramitació i de registre corresponents 
(admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.11.2014).

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nom-
bre de persones que reben la renda mínima d’inserció a 
l’Alt Empordà del 2006 ençà (tram. 314-17294/10, reg. 87936)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben la renda mínima d’inserció a 
l’Alt Penedès del 2006 ençà (tram. 314-17295/10, reg. 87937)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nom-
bre de persones que reben la renda mínima d’inserció a 
l’Alt Urgell del 2006 ençà (tram. 314-17296/10, reg. 87938)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben la renda mínima d’inser-
ció a l’Alta Ribagorça del 2006 ençà (tram. 314-17297/10, 
reg. 87939)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben la renda mínima d’inserció 
a l’Anoia del 2006 ençà (tram. 314-17298/10, reg. 87940)
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–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben la renda mínima d’inserció 
al Bages del 2006 ençà (tram. 314-17299/10, reg. 87941)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nom-
bre de persones que reben la renda mínima d’inserció al 
Baix Camp del 2006 ençà (tram. 314-17300/10, reg. 87942)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nom-
bre de persones que reben la renda mínima d’inserció al 
Baix Ebre del 2006 ençà (tram. 314-17301/10, reg. 87943)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre 
de persones que reben la renda mínima d’inserció al Baix 
Empordà del 2006 ençà (tram. 314-17302/10, reg. 87944)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben la renda mínima d’in-
serció al Baix Llobregat del 2006 ençà (tram. 314-
17303/10, reg. 87945)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben la renda mínima d’in-
serció al Baix Penedès (tram. 314-17304/10, reg. 87946)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nom-
bre de persones que reben la renda mínima d’inserció al 
Barcelonès del 2006 ençà (tram. 314-17305/10, reg. 87947)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nom-
bre de persones que reben la renda mínima d’inserció al 
Berguedà del 2006 ençà (tram. 314-17306/10, reg. 87948)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nom-
bre de persones que reben la renda mínima d’inserció a la 
Cerdanya del 2006 ençà (tram. 314-17307/10, reg. 87949)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben la renda mínima d’in-
serció a la Conca de Barberà del 2006 ençà (tram. 314-
17308/10, reg. 87950)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nom-
bre de persones que reben la renda mínima d’inserció al 
Garraf del 2006 ençà (tram. 314-17309/10, reg. 87951)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nom-
bre de persones que reben la renda mínima d’inserció a les 
Garrigues del 2006 ençà (tram. 314-17310/10, reg. 87952)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nom-
bre de persones que reben la renda mínima d’inserció a 
la Garrotxa del 2006 ençà (tram. 314-17311/10, reg. 87953)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nom-
bre de persones que reben la renda mínima d’inserció al 
Gironès del 2006 ençà (tram. 314-17312/10, reg. 87954)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben la renda mínima d’in-
serció al Maresme del 2006 ençà (tram. 314-17313/10, 
reg. 87955)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nom-
bre de persones que reben la renda mínima d’inserció al 
Montsià del 2006 ençà (tram. 314-17314/10, reg. 87956)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nom-
bre de persones que reben la renda mínima d’inserció a 
la Noguera del 2006 ençà (tram. 314-17315/10, reg. 87957)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben la renda mínima d’inser-
ció a Osona del 2006 ençà (tram. 314-17316/10, reg. 87958)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones que reben la renda mínima 
d’inserció al Pallars Jussà del 2006 ençà (tram. 314-
17317/10, reg. 87959)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben la renda mínima d’in-
serció al Pallars Sobirà del 2006 ençà (tram. 314-
17318/10, reg. 87960)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben la renda mínima d’in-
serció al Pla de l’Estany del 2006 ençà (tram. 314-
17319/10, reg. 87961)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben la renda mínima d’in-
serció al Pla d’Urgell (tram. 314-17320/10, reg. 87962)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nom-
bre de persones que reben la renda mínima d’inserció al 
Priorat del 2006 ençà (tram. 314-17321/10, reg. 87963)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben la renda mínima d’in-
serció a la Ribera d’Ebre del 2006 ençà (tram. 314-
17322/10, reg. 87964)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben la renda mínima d’inserció 
al Ripollès del 2006 ençà (tram. 314-17323/10, reg. 87965)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben la renda mínima d’in-
serció a la Segarra del 2006 ençà (tram. 314-17324/10, 
reg. 87966)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben la renda mínima d’inserció 
al Segrià del 2006 ençà (tram. 314-17325/10, reg. 87967)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben la renda mínima d’inserció 
a la Selva del 2006 ençà (tram. 314-17326/10, reg. 87968)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nom-
bre de persones que reben la renda mínima d’inserció al 
Solsonès del 2006 ençà (tram. 314-17327/10, reg. 87969)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones que reben la renda mínima 
d’inserció al Tarragonès del 2006 ençà (tram. 314-
17328/10, reg. 87970)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones que reben la renda mínima 
d’inserció a la Terra Alta del 2006 ençà (tram. 314-
17329/10, reg. 87971)
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–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben la renda mínima d’in-
serció a l’Urgell del 2006 ençà (tram. 314-17330/10, 
reg. 87972)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben la renda mínima d’inser-
ció a Aran del 2006 ençà (tram. 314-17331/10, reg. 87973)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben la renda mínima d’in-
serció al Vallès Occidental del 2006 ençà (tram. 314-
17332/10, reg. 87974)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben la renda mínima d’inser-
ció al Vallès Oriental (tram. 314-17333/10, reg. 87975)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben la renda mínima d’in-
serció a Barcelona del 2006 ençà (tram. 314-17334/10, 
reg. 87976)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben la renda mínima d’inserció 
a Girona del 2006 ençà (tram. 314-17335/10, reg. 87977)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben la renda mínima d’inser-
ció a Lleida (Segrià) del 2006 ençà (tram. 314-17336/10, 
reg. 87978)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nom-
bre de persones que reben la renda mínima d’inserció a Gi-
rona del 2006 ençà (tram. 314-17337/10, reg. 87979)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben la renda mínima d’in-
serció a l’Alt Pirineu i Aran del 2006 ençà (tram. 314-
17338/10, reg. 87980)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben la renda mínima d’in-
serció a l’àmbit metropolità de Barcelona del 2006 en-
çà (tram. 314-17339/10, reg. 87981)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben la renda mínima d’in-
serció a l’àmbit de Ponent del 2006 ençà (tram. 314-
17340/10, reg. 87982)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben la renda mínima d’in-
serció al Camp de Tarragona del 2006 ençà (tram. 314-
17341/10, reg. 87983)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben la renda mínima d’in-
serció a les comarques centrals del 2006 ençà (tram. 
314-17342/10, reg. 87984)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben la renda mínima d’in-
serció a les comarques de Girona del 2006 ençà (tram. 
314-17343/10, reg. 87985)

–  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben la renda mínima d’in-
serció a les Terres de l’Ebre del 2006 ençà (tram. 314-
17344/10, reg. 87986)

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licituds de la renda 
mínima d’inserció pendents de resolució a 
Catalunya del 2006 ençà
Tram. 314-17345/10

Formulació
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 87987 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael López i Rueda, 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: 

– Quin és el nombre de sol·licituds que estan pendents 
de resolució a tot Catalunya en relació als expedients de 
la renda mínima d’inserció segons les darreres da-
des que disposa el Departament? Quina era aquesta si-
tuació a 31 de desembre de 2012, de 2011, de 2010, de 
2009, de 2008, de 2007 i de 2006?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014 

Rafael López i Rueda
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licituds de la renda 
mínima d’inserció pendents de resolució a 
l’Alt Camp del 2006 ençà
Tram. 314-17346/10

Formulació
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 87988 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael López i Rueda, 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-



11 de novembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 427

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 86

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: 

– Quin és el nombre de sol·licituds que estan pendents 
de resolució a l’Alt Camp en relació als expedients de 
la renda mínima d’inserció segons les darreres dades 
que disposa el Departament? Quina era aquesta situa-
ció a 31 de desembre de 2012, de 2011, de 2010, de 
2009, de 2008, de 2007 i de 2006?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014 

Rafael López i Rueda
Diputat del GP del PPC

El diputat Rafael López i Rueda, del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, ha formulat diver-
ses preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
pendents de resolució. Tot seguit es reprodueix la llista 
de preguntes amb el número de tramitació i de registre 
corresponents (admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
04.11.2014).

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
pendents de resolució a l’Alt Empordà del 2006 ençà 
(tram. 314-17347/10, reg. 87989)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
pendents de resolució a l’Alt Penedès del 2006 ençà 
(tram. 314-17348/10, reg. 87990)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
pendents de resolució a l’Alt Urgell del 2006 ençà 
(tram. 314-17349/10, reg. 87991)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
pendents de resolució a l’Alta Ribagorça del 2006 ençà 
(tram. 314-17350/10, reg. 87992)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
pendents de resolució a l’Anoia del 2006 ençà (tram. 
314-17351/10, reg. 87993)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
pendents de resolució al Bages del 2006 ençà (tram. 
314-17352/10, reg. 87994)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
pendents de resolució al Baix Camp del 2006 ençà 
(tram. 314-17353/10, reg. 87995)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inser-

ció pendents de resolució al Baix Ebre del 2006 ençà 
(tram. 314-17354/10, reg. 87996)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
pendents de resolució al Baix Empordà del 2006 ençà 
(tram. 314-17355/10, reg. 87997)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
pendents de resolució al Baix Llobregat del 2006 ençà 
(tram. 314-17356/10, reg. 87998)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
pendents de resolució al Baix Penedès del 2006 ençà 
(tram. 314-17357/10, reg. 87999)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
pendents de resolució al Barcelonès del 2006 ençà 
(tram. 314-17358/10, reg. 88000)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inser-
ció pendents de resolució al Berguedà del 2006 ençà 
(tram. 314-17359/10, reg. 88001)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
pendents de resolució a la Cerdanya del 2006 ençà 
(tram. 314-17360/10, reg. 88002)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
pendents de resolució a la Conca de Barberà del 2006 
ençà (tram. 314-17361/10, reg. 88003)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
pendents de resolució al Garraf del 2006 ençà (tram. 
314-17362/10, reg. 88004)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
pendents de resolució a les Garrigues del 2006 ençà 
(tram. 314-17363/10, reg. 88005)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
pendents de resolució a la Garrotxa del 2006 ençà 
(tram. 314-17364/10, reg. 88006)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
pendents de resolució al Gironès del 2006 ençà (tram. 
314-17365/10, reg. 88007)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inser-
ció pendents de resolució al Maresme del 2006 ençà 
(tram. 314-17366/10, reg. 88008)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
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pendents de resolució al Montsià del 2006 ençà (tram. 
314-17367/10, reg. 88009)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inser-
ció pendents de resolució a la Noguera del 2006 ençà 
(tram. 314-17368/10, reg. 88010)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
pendents de resolució a Osona del 2006 ençà (tram. 
314-17369/10, reg. 88011)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
pendents de resolució al Pallars Jussà del 2006 ençà 
(tram. 314-17370/10, reg. 88012)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
pendents de resolució al Pallars Sobirà del 2006 ençà 
(tram. 314-17371/10, reg. 88013)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
pendents de resolució al Pla de l’Estany del 2006 ençà 
(tram. 314-17372/10, reg. 88014)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
pendents de resolució al Pla d’Urgell del 2006 ençà 
(tram. 314-17373/10, reg. 88015)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
pendents de resolució al Priorat del 2006 ençà (tram. 
314-17374/10, reg. 88016)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
pendents de resolució a la Ribera d’Ebre del 2006 ençà 
(tram. 314-17375/10, reg. 88017)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
pendents de resolució al Ripollès del 2006 ençà (tram. 
314-17376/10, reg. 88018)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inser-
ció pendents de resolució a la Segarra del 2006 ençà 
(tram. 314-17377/10, reg. 88019)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
pendents de resolució al Segrià del 2006 ençà (tram. 
314-17378/10, reg. 88020)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
pendents de resolució a la Selva del 2006 ençà (tram. 
314-17379/10, reg. 88021)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 

pendents de resolució al Solsonès del 2006 ençà (tram. 
314-17380/10, reg. 88022)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
pendents de resolució al Tarragonès del 2006 ençà 
(tram. 314-17381/10, reg. 88023)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
pendents de resolució a la Terra Alta del 2006 ençà 
(tram. 314-17382/10, reg. 88024)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
pendents de resolució a l’Urgell del 2006 ençà (tram. 
314-17383/10, reg. 88025)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
pendents de resolució a Aran del 2006 ençà (tram. 
314-17384/10, reg. 88026)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
pendents de resolució al Vallès Occidental del 2006 
ençà (tram. 314-17385/10, reg. 88027)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
pendents de resolució al Vallès Oriental del 2006 ençà 
(tram. 314-17386/10, reg. 88028)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inser-
ció pendents de resolució a Barcelona del 2006 ençà 
(tram. 314-17387/10, reg. 88029)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
pendents de resolució a Girona del 2006 ençà (tram. 
314-17388/10, reg. 88030)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
pendents de resolució a Lleida (Segrià) del 2006 ençà 
(tram. 314-17389/10, reg. 88031)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inser-
ció pendents de resolució a Tarragona del 2006 ençà 
(tram. 314-17390/10, reg. 88032)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
pendents de resolució a l’Alt Pirineu i Aran del 2006 
ençà (tram. 314-17391/10, reg. 88033)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inser-
ció pendents de resolució a l’àmbit metropolità de 
Barcelona del 2006 ençà (tram. 314-17392/10, reg. 
88034)
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– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
pendents de resolució a l’àmbit de Ponent del 2006 en-
çà (tram. 314-17393/10, reg. 88035)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
pendents de resolució al Camp de Tarragona del 2006 
ençà (tram. 314-17394/10, reg. 88036)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
pendents de resolució a les comarques centrals del 
2006 ençà (tram. 314-17395/10, reg. 88037)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
pendents de resolució a les comarques de Girona del 
2006 ençà (tram. 314-17396/10, reg. 88038)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
pendents de resolució a les Terres de l’Ebre del 2006 
ençà (tram. 314-17397/10, reg. 88039)

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licituds de la renda 
mínima d’inserció denegades per silenci ad-
ministratiu a Catalunya del 2006 ençà
Tram. 314-17398/10

Formulació
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 88040 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael López i Rueda, 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: 

– Quin és el nombre de sol·licituds que s’han denegat 
a tot Catalunya per silenci administratiu malgrat com-
plir els requisits legals per ser perceptor de la renda 
mínima d’inserció segons les darreres dades que dis-
posa el Departament? Quina era aquesta situació a 31 
de desembre de 2012, de 2011, de 2010, de 2009, de 
2008, de 2007 i de 2006?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014 

Rafael López i Rueda
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licituds de la renda 
mínima d’inserció denegades per silenci ad-
ministratiu a l’Alt Camp del 2006 ençà
Tram. 314-17399/10

Formulació
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 88041 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael López i Rueda, 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: 

– Quin és el nombre de sol·licituds que s’han denegat 
a l’Alt Camp per silenci administratiu malgrat complir 
els requisits legals per ser perceptor de la renda míni-
ma d’inserció segons les darreres dades que disposa el 
Departament? Quina era aquesta situació a 31 de de-
sembre de 2012, de 2011, de 2010, de 2009, de 2008, 
de 2007 i de 2006?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014 

Rafael López i Rueda
Diputat del GP del PPC

El diputat Rafael López i Rueda, del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, ha formulat diver-
ses preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu. Tot seguit es re-
produeix la llista de preguntes amb el número de tra-
mitació i de registre corresponents (admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 04.11.2014).

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu a l’Alt Empordà 
del 2006 ençà (tram. 314-17400/10, reg. 88042)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu a l’Alt Penedès del 
2006 ençà (tram. 314-17401/10, reg. 88043)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu a l’Alt Urgell del 
2006 ençà (tram. 314-17402/10, reg. 88044)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 



11 de novembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 427

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 89

denegades per silenci administratiu a l’Alta Ribagorça 
del 2006 ençà (tram. 314-17403/10, reg. 88045)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu a l’Anoia del 2006 
ençà (tram. 314-17404/10, reg. 88046)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu al Bages del 2006 
ençà (tram. 314-17405/10, reg. 88047)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu al Baix Camp del 
2006 ençà (tram. 314-17406/10, reg. 88048)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu al Baix Ebre del 
2006 ençà (tram. 314-17407/10, reg. 88049)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu al Baix Empordà 
del 2006 ençà (tram. 314-17408/10, reg. 88050)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu al Baix Llobregat 
del 2006 ençà (tram. 314-17409/10, reg. 88051)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu al Baix Penedès 
del 2006 ençà (tram. 314-17410/10, reg. 88052)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu al Barcelonès del 
2006 ençà (tram. 314-17411/10, reg. 88053)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu al Berguedà del 
2006 ençà (tram. 314-17412/10, reg. 88054)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu a la Cerdanya del 
2006 ençà (tram. 314-17413/10, reg. 88055)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu a la Conca de Bar-
berà del 2006 ençà (tram. 314-17414/10, reg. 88056)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu al Garraf del 2006 
ençà (tram. 314-17415/10, reg. 88057)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 

denegades per silenci administratiu a les Garrigues del 
2006 ençà (tram. 314-17416/10, reg. 88058)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu a la Garrotxa del 
2006 ençà (tram. 314-17417/10, reg. 88059)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu al Gironès del 
2006 ençà (tram. 314-17418/10, reg. 88060)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu al Maresme del 
2006 ençà (tram. 314-17419/10, reg. 88061)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu al Montsià del 
2006 ençà (tram. 314-17420/10, reg. 88062)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu a la Noguera del 
2006 ençà (tram. 314-17421/10, reg. 88063)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu a Osona del 2006 
ençà (tram. 314-17422/10, reg. 88064)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu al Pallars Jussà 
del 2006 ençà (tram. 314-17423/10, reg. 88065)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu al Pallars Sobirà 
del 2006 ençà (tram. 314-17424/10, reg. 88066)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu al Pla de l’Estany 
del 2006 ençà (tram. 314-17425/10, reg. 88067)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu al Pla d’Urgell del 
2006 ençà (tram. 314-17426/10, reg. 88068)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu al Priorat del 2006 
ençà (tram. 314-17427/10, reg. 88069)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu a la Ribera d’Ebre 
del 2006 ençà (tram. 314-17428/10, reg. 88070)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
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denegades per silenci administratiu al Ripollès del 
2006 ençà (tram. 314-17429/10, reg. 88071)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu a la Segarra del 
2006 ençà (tram. 314-17430/10, reg. 88072)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu al Segrià del 2006 
ençà (tram. 314-17431/10, reg. 88073)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu a la Selva del 2006 
ençà (tram. 314-17432/10, reg. 88074)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu al Solsonès del 
2006 ençà (tram. 314-17433/10, reg. 88075)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu al Tarragonès del 
2006 ençà (tram. 314-17434/10, reg. 88076)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu a la Terra Alta del 
2006 ençà (tram. 314-17435/10, reg. 88077)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu a l’Urgell del 2006 
ençà (tram. 314-17436/10, reg. 88078)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu a Aran del 2006 
ençà (tram. 314-17437/10, reg. 88079)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu al Vallès Occiden-
tal del 2006 ençà (tram. 314-17438/10, reg. 88080)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu al Vallès Oriental 
del 2006 ençà (tram. 314-17439/10, reg. 88081)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu a Barcelona del 
2006 ençà (tram. 314-17440/10, reg. 88082)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu a Girona del 2006 
ençà (tram. 314-17441/10, reg. 88083)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 

denegades per silenci administratiu a Lleida (Segrià) 
del 2006 ençà (tram. 314-17442/10, reg. 88084)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu a Tarragona del 
2006 ençà (tram. 314-17443/10, reg. 88085)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu a l’Alt Pirineu i 
Aran del 2006 ençà (tram. 314-17444/10, reg. 88086)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu a l’àmbit metropo-
lità de Barcelona del 2006 ençà (tram. 314-17445/10, 
reg. 88087)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu a l’àmbit de Po-
nent del 2006 ençà (tram. 314-17446/10, reg. 88088)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu al Camp de Tar-
ragona del 2006 ençà (tram. 314-17447/10, reg. 88089)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció de-
negades per silenci administratiu a les comarques cen-
trals del 2006 ençà (tram. 314-17448/10, reg. 88090)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu a les comarques de 
Girona del 2006 ençà (tram. 314-17449/10, reg. 88091)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds de la renda mínima d’inserció 
denegades per silenci administratiu a les Terres de 
l’Ebre del 2006 ençà (tram. 314-17450/10, reg. 88092)

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la percepció mitjana dels beneficia-
ris de la renda mínima d’inserció a Catalunya 
del 2006 ençà
Tram. 314-17451/10

Formulació
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 88093 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael López i Rueda, 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-
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lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat la percepció mitjana a tot Catalunya 
dels beneficiaris de la renda mínima d’inserció segons 
les darreres dades que disposa el Departament? Qui-
na era aquesta situació a 31 de desembre de 2012, de 
2011, de 2010, de 2009, de 2008, de 2007 i de 2006?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014 

Rafael López i Rueda
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la percepció mitjana dels beneficia-
ris de la renda mínima d’inserció a l’Alt Camp 
del 2006 ençà
Tram. 314-17452/10

Formulació
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 88094 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina ha estat la percepció mitjana a l’Alt Camp 
dels beneficiaris de la renda mínima d’inserció segons 
les darreres dades que disposa el Departament? Qui-
na era aquesta situació a 31 de desembre de 2012, de 
2011, de 2010, de 2009, de 2008, de 2007 i de 2006?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014 

Rafael López i Rueda
Diputat del GP del PPC

El diputat Rafael López i Rueda, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, ha formulat di-
verses preguntes al Govern a respondre per escrit so-
bre la percepció mitjana dels beneficiaris de la renda 
mínima d’inserció. Tot seguit es reprodueix la llista de 
preguntes amb el número de tramitació i de registre 
corresponents (admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 04.11.2014).

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda mínima 
d’inserció a l’Alt Empordà del 2006 ençà (tram. 314-
17453/10, reg. 88095)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda mínima 
d’inserció a l’Alt Penedès del 2006 ençà (tram. 314-
17454/10, reg. 88096)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda míni-
ma d’inserció a l’Alt Urgell del 2006 ençà (tram. 314-
17455/10, reg. 88097)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda mínima 
d’inserció a l’Alta Ribagorça del 2006 ençà (tram. 314-
17456/10, reg. 88098)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda mínima 
d’inserció a l’Anoia del 2006 ençà (tram. 314-17457/10, 
reg. 88099)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda mínima 
d’inserció al Bages del 2006 ençà (tram. 314-17458/10, 
reg. 88100)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda míni-
ma d’inserció al Baix Camp del 2006 ençà (tram. 314-
17459/10, reg. 88101)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda míni-
ma d’inserció al Baix Ebre del 2006 ençà (tram. 314-
17460/10, reg. 88102)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda mínima 
d’inserció al Baix Empordà del 2006 ençà (tram. 314-
17461/10, reg. 88103)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda mínima 
d’inserció al Baix Llobregat del 2006 ençà (tram. 314-
17462/10, reg. 88104)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda mínima 
d’inserció al Baix Penedès del 2006 ençà (tram. 314-
17463/10, reg. 88105)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda míni-
ma d’inserció al Barcelonès del 2006 ençà (tram. 314-
17464/10, reg. 88106)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda míni-
ma d’inserció al Berguedà del 2006 ençà (tram. 314-
17465/10, reg. 88107)
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– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda míni-
ma d’inserció a la Cerdanya del 2006 ençà (tram. 314-
17466/10, reg. 88108)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda mínima 
d’inserció a la Conca de Barberà del 2006 ençà (tram. 
314-17467/10, reg. 88109)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda mí-
nima  d’inserció al Garraf del 2006 ençà (tram. 314-
17468/10, reg. 88110)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda mínima 
d’inserció a les Garrigues del 2006 ençà (tram. 314-
17469/10, reg. 88111)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda míni-
ma d’inserció a la Garrotxa del 2006 ençà (tram. 314-
17470/10, reg. 88112)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda míni-
ma d’inserció al Gironès del 2006 ençà (tram. 314-
17471/10, reg. 88113)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda míni-
ma d’inserció al Maresme del 2006 ençà (tram. 314-
17472/10, reg. 88114)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda míni-
ma d’inserció al Montsià del 2006 ençà (tram. 314-
17473/10, reg. 88115)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda míni-
ma d’inserció a la Noguera del 2006 ençà (tram. 314-
17474/10, reg. 88116)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda mínima 
d’inserció a Osona del 2006 ençà (tram. 314-17475/10, 
reg. 88117)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda mínima 
d’inserció al Pallars Jussà del 2006 ençà (tram. 314-
17476/10, reg. 88118)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda mínima 
d’inserció al Pallars Sobirà del 2006 ençà (tram. 314-
17477/10, reg. 88119)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda mínima 
d’inserció al Pla de l’Estany del 2006 ençà (tram. 314-
17478/10, reg. 88120)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda míni-
ma d’inserció al Pla d’Urgell del 2006 ençà (tram. 314-
17479/10, reg. 88121)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda mí-
nima d’inserció al Priorat del 2006 ençà (tram. 314-
17480/10, reg. 88122)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda mínima 
d’inserció a la Ribera d’Ebre del 2006 ençà (tram. 314-
17481/10, reg. 88123)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda míni-
ma d’inserció al Ripollès del 2006 ençà (tram. 314-
17482/10, reg. 88124)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda míni-
ma d’inserció a la Segarra del 2006 ençà (tram. 314-
17483/10, reg. 88125)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda mí-
nima d’inserció al Segrià del 2006 ençà (tram. 314-
17484/10, reg. 88126)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda mí-
nima d’inserció a la Selva del 2006 ençà (tram. 314-
17485/10, reg. 88142)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda míni-
ma d’inserció al Solsonès del 2006 ençà (tram. 314-
17486/10, reg. 88143)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda míni-
ma d’inserció al Tarragonès del 2006 ençà (tram. 314-
17487/10, reg. 88144)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda míni-
ma d’inserció a la Terra Alta del 2006 ençà (tram. 314-
17488/10, reg. 88145)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda mí-
nima d’inserció a l’Urgell del 2006 ençà (tram. 314-
17489/10, reg. 88146)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda mínima 
d’inserció a Aran del 2006 ençà (tram. 314-17490/10, 
reg. 88147)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda mínima 
d’inserció al Vallès Occidental del 2006 ençà (tram. 
314-17491/10, reg. 88148)
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– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda mínima 
d’inserció al Vallès Oriental del 2006 ençà (tram. 314-
17492/10, reg. 88149)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda míni-
ma d’inserció a Barcelona del 2006 ençà (tram. 314-
17493/10, reg. 88150)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda mínima 
d’inserció a Girona del 2006 ençà (tram. 314-17494/10, 
reg. 88151)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda mínima 
d’inserció a Lleida (Segrià) del 2006 ençà (tram. 314-
17495/10, reg. 88152)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda míni-
ma d’inserció a Tarragona del 2006 ençà (tram. 314-
17496/10, reg. 88153)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda mínima 
d’inserció a l’Alt Pirineu i Aran del 2006 ençà (tram. 
314-17497/10, reg. 88154)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda mínima 
d’inserció a l’àmbit metropolità de Barcelona del 2006 
ençà (tram. 314-17498/10, reg. 88155)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda míni-
ma d’inserció a l’àmbit de Ponent del 2006 ençà (tram. 
314-17499/10, reg. 88156)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda mínima 
d’inserció al Camp de Tarragona del 2006 ençà (tram. 
314-17500/10, reg. 88157)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda míni-
ma d’inserció a les comarques centrals del 2006 ençà 
(tram. 314-17501/10, reg. 88158)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda mínima 
d’inserció a les comarques de Girona del 2006 ençà 
(tram. 314-17502/10, reg. 88159)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
percepció mitjana dels beneficiaris de la renda mínima 
d’inserció a les Terres de l’Ebre del 2006 ençà (tram. 
314-17503/10, reg. 88160)

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que han per-
dut la renda mínima d’inserció pel fet d’haver 
estat més de seixanta mesos en el programa 
a Catalunya
Tram. 314-17504/10

Formulació
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 88161 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael López i Rueda, 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: 

– Quantes persones a tot Catalunya han perdut la per-
cepció de la Renda Mínima d’Inserció per portar més 
de 60 mesos en el programa? Quantes porten més de 
60 mesos en l’actualitat?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014 

Rafael López i Rueda
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que han per-
dut la renda mínima d’inserció pel fet d’haver 
estat més de seixanta mesos en el programa 
a l’Alt Camp
Tram. 314-17505/10

Formulació
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 88162 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael López i Rueda, 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: 

– Quantes persones a l’Alt Camp han perdut la percep-
ció de la Renda Mínima d’Inserció per portar més de 
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60 mesos en el programa? Quantes porten més de 60 
mesos en l’actualitat?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014 

Rafael López i Rueda
Diputat del GP del PPC

El diputat Rafael López i Rueda, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, ha formulat di-
verses preguntes al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de persones que han perdut la renda 
mínima d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta 
mesos en el programa. Tot seguit es reprodueix la llista 
de preguntes amb el número de tramitació i de registre 
corresponents (admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
04.11.2014).

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta mesos 
en el programa a l’Alt Empordà (tram. 314-17506/10, 
reg. 88163)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta mesos 
en el programa a l’Alt Penedès (tram. 314-17507/10, 
reg. 88164)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta mesos 
en el programa a l’Alt Urgell (tram. 314-17508/10, reg. 
88165)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta mesos 
en el programa a l’Alta Ribagorça (tram. 314-17509/10, 
reg. 88166)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta mesos en 
el programa a l’Anoia (tram. 314-17510/10, reg. 88167)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta mesos en 
el programa al Bages (tram. 314-17511/10, reg. 88168)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta mesos 
en el programa al Baix Camp (tram. 314-17512/10, reg. 
88169)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta mesos 
en el programa al Baix Ebre (tram. 314-17513/10, reg. 
88170)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta mesos 
en el programa al Baix Empordà (tram. 314-17514/10, 
reg. 88171)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta mesos 
en el programa al Baix Llobregat (tram. 314-17515/10, 
reg. 88172)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta mesos 
en el programa al Baix Penedès (tram. 314-17516/10, 
reg. 88173)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta mesos 
en el programa al Barcelonès (tram. 314-17517/10, reg. 
88174)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta mesos 
en el programa al Berguedà (tram. 314-17518/10, reg. 
88175)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta mesos 
en el programa a la Cerdanya (tram. 314-17519/10, reg. 
88176)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta me-
sos en el programa a la Conca de Barberà (tram. 314-
17520/10, reg. 88177)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta me-
sos en el programa al Garraf (tram. 314-17521/10, reg. 
88178)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta mesos 
en el programa a les Garrigues (tram. 314-17522/10, 
reg. 88179)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nom-
bre de persones que han perdut la renda mínima d’inser-
ció pel fet d’haver estat més de seixanta mesos en el 
programa a la Garrotxa (tram. 314-17523/10, reg. 88180)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta mesos en 
el programa al Gironès (tram. 314-17524/10, reg. 88181)
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– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta mesos 
en el programa al Maresme (tram. 314-17525/10, reg. 
88182)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta mesos en 
el programa al Montsià (tram. 314-17526/10, reg. 88183)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta mesos 
en el programa a la Noguera (tram. 314-17527/10, reg. 
88184)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta mesos en 
el programa a Osona (tram. 314-17528/10, reg. 88185)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta mesos 
en el programa al Pallars Jussà (tram. 314-17529/10, 
reg. 88186)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta mesos 
en el programa al Pallars Sobirà (tram. 314-17530/10, 
reg. 88187)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta mesos 
en el programa al Pla de l’Estany (tram. 314-17531/10, 
reg. 88188)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta mesos 
en el programa al Pla d’Urgell (tram. 314-17532/10, 
reg. 88189)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta mesos en 
el programa al Priorat (tram. 314-17533/10, reg. 88190)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta mesos 
en el programa a la Ribera d’Ebre (tram. 314-17534/10, 
reg. 88191)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta mesos en 
el programa al Ripollès (tram. 314-17535/10, reg. 88192)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 

d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta mesos 
en el programa a la Segarra (tram. 314-17536/10, reg. 
88193)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta me-
sos en el programa al Segrià (tram. 314-17537/10, reg. 
88194)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta mesos en 
el programa a la Selva (tram. 314-17538/10, reg. 88195)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta mesos en 
el programa al Solsonès (tram. 314-17539/10, reg. 88196)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta mesos 
en el programa al Tarragonès (tram. 314-17540/10, reg. 
88197)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta mesos 
en el programa a la Terra Alta (tram. 314-17541/10, 
reg. 88198)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta mesos en 
el programa a l’Urgell (tram. 314-17542/10, reg. 88199)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta mesos 
en el programa a Aran (tram. 314-17543/10, reg. 88200)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta me-
sos en el programa al Vallès Occidental (tram. 314-
17544/10, reg. 88201)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta mesos 
en el programa al Vallès Oriental (tram. 314-17545/10, 
reg. 88202)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta mesos 
en el programa a Barcelona (tram. 314-17546/10, reg. 
88203)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta mesos en 
el programa a Girona (tram. 314-17547/10, reg. 88204)
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– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta mesos 
en el programa a Lleida (Segrià) (tram. 314-17548/10, 
reg. 88205)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta mesos 
en el programa a Tarragona (tram. 314-17549/10, reg. 
88206)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta me-
sos en el programa a l’Alt Pirineu i Aran (tram. 314-
17550/10, reg. 88207)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta me-
sos en el programa a l’àmbit metropolità de Barcelona 
(tram. 314-17551/10, reg. 88208)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta me-
sos en el programa a l’àmbit de Ponent (tram. 314-
17552/10, reg. 88209)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta me-
sos en el programa al Camp de Tarragona (tram. 314-
17553/10, reg. 88210)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta mesos 
en el programa a les comarques centrals (tram. 314-
17554/10, reg. 88211)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta mesos 
en el programa a les comarques de Girona (tram. 314-
17555/10, reg. 88212)

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han perdut la renda mínima 
d’inserció pel fet d’haver estat més de seixanta me-
sos en el programa a les Terres de l’Ebre (tram. 314-
17556/10, reg. 88213)

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el grau d’execució de la partida pressu-
postària de la renda mínima d’inserció el 2014
Tram. 314-17557/10

Formulació
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 88214 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és el grau d’execució segons la darrera da-
da disponible de la partida pressupostària de la Renda 
Mínima d’Inserció de 2014?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014 

Rafael López i Rueda
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el grau d’execució de la partida pressu-
postària de la renda mínima d’inserció el 2013
Tram. 314-17558/10

Formulació
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 88215 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és la liquidació definitiva (o en el seu cas exe-
cució segons la darrera dada disponible) de la partida 
pressupostària de la Renda Mínima d’Inserció de 2013?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014 

Rafael López i Rueda
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el grau d’execució de la partida pressu-
postària de la renda mínima d’inserció el 2012
Tram. 314-17559/10

Formulació
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 88216 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és la liquidació definitiva de la partida pressu-
postària de la Renda Mínima d’Inserció de 2012?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014 

Rafael López i Rueda
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el grau d’execució de la partida pressu-
postària de la renda mínima d’inserció el 2011
Tram. 314-17560/10

Formulació
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 88217 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és la liquidació definitiva de la partida pressu-
postària de la Renda Mínima d’Inserció de 2011?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014 

Rafael López i Rueda
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau d’execució de la partida pres-
supostària de la renda mínima d’inserció el 
2010
Tram. 314-17561/10

Formulació
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 88218 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és la liquidació definitiva de la partida pressu-
postària de la Renda Mínima d’Inserció de 2010?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014 

Rafael López i Rueda
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el grau d’execució de la partida pressu-
postària de la renda mínima d’inserció el 2009
Tram. 314-17562/10

Formulació
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 88219 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és la liquidació definitiva de la partida pres-
supostària de la Renda Mínima d’Inserció de 2009?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014 

Rafael López i Rueda
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el grau d’execució de la partida pressu-
postària de la renda mínima d’inserció el 2008
Tram. 314-17563/10

Formulació
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 88220 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és la liquidació definitiva de la partida pres-
supostària de la Renda Mínima d’Inserció de 2008?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014 

Rafael López i Rueda
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el grau d’execució de la partida pressu-
postària de la renda mínima d’inserció el 2007
Tram. 314-17564/10

Formulació
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 88221 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és la liquidació definitiva de la partida pres-
supostària de la Renda Mínima d’Inserció de 2007?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014 

Rafael López i Rueda
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el grau d’execució de la partida pressu-
postària de la renda mínima d’inserció el 2006
Tram. 314-17565/10

Formulació
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 88222 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és la liquidació definitiva de la partida pres-
supostària de la Renda Mínima d’Inserció de 2006?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2014 

Rafael López i Rueda
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els concursos de licitació de la ges-
tió d’àrees bàsiques de salut previstos per 
al 2015
Tram. 314-17566/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 88234 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quins són els propers concursos per a gestionar àre-
es bàsiques de salut (ABS) que té previst convocar el 
Departament de salut l’any 2015?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2014 

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les empreses contractades per a pu-
blicitat institucional del 2011 ençà
Tram. 314-17567/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 88294 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
les preguntes següents, per tal que li siguin contesta-
des amb resposta escrita.

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

1) En quines empreses mediàtiques s’ha contractat pu-
blicitat institucional de la Generalitat els anys 2011, 
2012, 2013 i 2014?

2) Quines quantitats s’han pagat a aquestes empreses 
per aquesta publicitat institucional? (desglossat per 
empresa i per any, de 2011 a 2014)

3) Quins han estat els criteris i sistemes usats per a fer 
aquesta distribució?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2014 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la despesa feta en campanyes insti-
tucionals amb relació al procés participatiu 
del 9 de novembre de 2014
Tram. 314-17568/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 88295 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
les preguntes següents, per tal que li siguin contesta-
des amb resposta escrita.

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

1) Quina ha estat la despesa feta pel Govern en campa-
nyes institucionals de promoció de la consulta del 9N 
o del nou9N?

2) A qui s’ha pagat aquesta despesa?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2014 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subscripcions a mitjans de comu-
nicació del 2011 ençà
Tram. 314-17569/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 88296 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

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 
les preguntes següents, per tal que li siguin contestada 
amb resposta escrita.

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

1) Quants exemplars o subscripcions a mitjans de co-
municació s’han contractat/comprat des del Govern 
durant els anys 2011, 2012, 2013 i 2014?

2) Quina ha estat la despesa realitzada en aquesta 
compra d’exemplars o subscripcions? (desglossada per 
empreses mediàtiques i per anys)

3) Quins han estat els llocs d’ús o distribució d’aquests 
exemplars o subscripcions?

4) Quins han estat els criteris emprats per a fer aques-
ta compra?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2014 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els encàrrecs fets a mitjans de comu-
nicació del 2011 ençà
Tram. 314-17570/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 88297 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
les preguntes següents, per tal que li siguin contesta-
des amb resposta escrita.

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

1) S’han fet encàrrecs remunerats a algun mitjà de co-
municació, des del Govern, els anys 2011, 2012, 2013 
o 2014?

2) Si és que si, quins?

3) A quines empreses?

4) Quina ha estat la despesa?

5) Quins criteris s’han usat per a adjudicar l’encàrrec?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2014 

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de la Resolució 826/X, 
sobre la construcció de l’Escola Montigalà i 
l’Institut Ventura Gassol, a Badalona
Tram. 314-17571/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 88299 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Ha iniciat el govern algun diàleg amb l’Ajuntament 
de Badalona per donar compliment a la resolució apro-
vada a la Comissió d’Ensenyament respecte l’escola 
Montigalà i l’institut Ventura Gassol de Badalona?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2014 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’anunci fet per l’Ajuntament de Bada-
lona de construir un aparcament a la plaça 
de Manuel Moreno Mauricio
Tram. 314-17572/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 88300 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Considera el Govern que l’anunci fet pel govern mu-
nicipal de Badalona de condicionar com a aparcament 
la plaça Manuel Moreno Mauricio pot afectar la previ-
sió de construcció del nou edifici de l’escola Montigalà 
de Badalona?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2014 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió per a construir el nou edifici 
de l’Escola Montigalà de Badalona
Tram. 314-17573/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 88301 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Té el Govern de la Generalitat dins de les seves pri-
oritats dels Serveis Territorials la construcció del nou 
edifici de l’escola Montigalà de Badalona?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2014 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data prevista per a inaugurar el nou 
edifici de l’Escola Montigalà de Badalona
Tram. 314-17574/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 88302 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin curs té previst el Departament d’Ensenyament 
que es pugui inaugurar el nou edifici de l’escola Mon-
tigalà de Badalona?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2014 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de l’edifici de l’Institut Ventura 
Gassol de Badalona
Tram. 314-17575/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 88303 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Considera el Govern que l’edifici de l’institut Ven-
tura Gassol de Badalona acompleix amb la normativa 
d’equipament i riscos?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2014 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la seguretat de l’edifici de l’Institut 
Ventura Gassol de Badalona
Tram. 314-17576/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 88304 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 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 aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Creu el Govern que l’edifici de l’institut Ventura 
Gassol de Badalona permet donar classes d’educació 
secundària amb les garanties necessàries?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2014 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari d’obres previst per a la 
construcció del nou edifici de l’Institut Ven-
tura Gassol de Badalona
Tram. 314-17577/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 88305 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el calendari d’obres previst per a l’institut 
Ventura Gassol de Badalona?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2014 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió per a construir el nou edifici 
de l’Institut Ventura Gassol de Badalona
Tram. 314-17578/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 88306 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Té el Govern dins de les seves prioritats dels Serveis 
Territorials la construcció del nou edifici de l’institut 
Ventura Gassol de Badalona?

Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2014 

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de beques menjador per al 
curs 2013-2014 sol·licitades i adjudicades 
al Baix Llobregat
Tram. 314-17579/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 88640 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Rocío Mar-
tínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de beques menjador sol·licitades 
i adjudicades en el curs 2013-2014 en la comarca del 
Baix Llobregat? Quantes d’aquestes sol·licituds han es-
tat ateses al 50%? Quantes d’aquestes sol·licituds han 



11 de novembre de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 427

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 103

estat ateses al 100%? Es demana la informació per 
municipis, i diferenciant educació infantil, primària i 
secundària

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta; Rocío Mar-
tínez-Sampere Rodrigo, diputada, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de beques menjador sol-
licitades per al curs 2014-2015 al Baix Llo-
bregat
Tram. 314-17580/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 88641 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Rocío Mar-
tínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de beques menjador sol·licitades 
en el curs 2014-2015 en la comarca del Baix Llobre-
gat? Es demana la informació per municipis, i diferen-
ciant educació infantil, primària i secundària.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta; Rocío Mar-
tínez-Sampere Rodrigo, diputada, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de beques menjador sol-
licitades per al curs 2013-2014 al Baix Llo-
bregat provinents de famílies en situació de 
vulnerabilitat social
Tram. 314-17581/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 88642 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Rocío Mar-
tínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

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

Quantes sol·licituds de beques menjador en el curs 
2013-14 a la comarca del Baix Llobregat provenien de 
famílies en situació de vulnerabilitat social? Quantes 
d’aquestes sol·licituds han estat ateses al 50%? Quan-
tes d’aquestes sol·licituds han estat ateses al 100%? Es 
demana la informació per municipis.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta; Rocío Mar-
tínez-Sampere Rodrigo, diputada, del GP SOC
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3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius del finançament municipal 
de la construcció d’un institut a Castellde-
fels (Baix Llobregat)
Tram. 314-17582/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 88643 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Rocío Mar-
tínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

Atesa l’aprovació al mes de setembre per part del Ple 
de l’Ajuntament de Castelldefels (Baix Llobregat) del 
Conveni de col·laboració entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament 
d’Ensenyament i l’Ajuntament de Castelldefels, en re-
lació amb diversos immobles educatius al municipi 
de Castelldefels; atès que aquest conveni preveu que 
«l’Ajuntament licitarà, adjudicarà i executarà al seu 
càrrec, la construcció dels edificis necessaris per a la 
posada en funcionament de l’institut de Castelldefels»; 
atès que aquest conveni alhora preveu que «un cop fi-
nalitzada l’esmentada construcció, l’Ajuntament en fa-
rà cessió d’ús a la Generalitat de Catalunya per a la 
ubicació de l’institut de Castelldefels»; i què finalment 
assenyala que «la Generalitat de Catalunya no abo-
narà cap quantitat ni per la redacció dels projectes ni 
per l’execució de les obres contemplades en el present 
conveni, ni per a l’ús de les instal·lacions indicades»,

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

– Per quins motius l’Ajuntament de Castelldefels (Baix 
Llobregat) s’ha vist obligat a disposar de 1.796.700 eu-
ros del pressupost municipal per destinar-los a la cons-
trucció d’un nou IES si aquesta despesa correspon, se-
gons la legislació vigent, a la Generalitat?

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta; Rocío Mar-
tínez-Sampere Rodrigo, diputada, del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el conveni signat per al finançament 
municipal de la construcció d’un institut a 
Castelldefels (Baix Llobregat)
Tram. 314-17583/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 88644 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.11.2014

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Rocío Mar-
tínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

Atesa l’aprovació al mes de setembre per part del Ple 
de l’Ajuntament de Castelldefels (Baix Llobregat) del 
Conveni de col·laboració entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament 
d’Ensenyament i l’Ajuntament de Castelldefels, en re-
lació amb diversos immobles educatius al municipi 
de Castelldefels; atès que aquest conveni preveu que 
«l’Ajuntament licitarà, adjudicarà i executarà al seu 
càrrec, la construcció dels edificis necessaris per a la 
posada en funcionament de l’institut de Castelldefels»; 
atès que aquest conveni alhora preveu que «un cop fi-
nalitzada l’esmentada construcció, l’Ajuntament en fa-
rà cessió d’ús a la Generalitat de Catalunya per a la 
ubicació de l’institut de Castelldefels»; i què finalment 
assenyala que «la Generalitat de Catalunya no abona-
rà cap quantitat ni per la redacció dels projectes ni per 
l’execució de les obres contemplades en el present con-
veni, ni per a l’ús de les instal·lacions indicades»,

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

– Com valora el Govern que l’Ajuntament de Castell-
defels (Baix Llobregat) acordi gastar 1.796.700 euros 
en les gestions per a fer possible un nou institut a Cas-
telldefels amb un conveni pactat amb la Generalitat on 
s’assegura el no retorn a les arques municipals i la ces-
sió d’ús?

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2014 

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta; Rocío Mar-
tínez-Sampere Rodrigo, diputada, del GP SOC
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	Tram. 314-14543/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sancions per excés de velocitat a les carreteres el 2014
	Tram. 314-14544/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de radars mòbils dels Mossos d’Esquadra el 2012
	Tram. 314-14545/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de radars mòbils dels Mossos d’Esquadra el 2013
	Tram. 314-14546/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de radars mòbils dels Mossos d’Esquadra el 2014
	Tram. 314-14547/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de radars fixos dels Mossos d’Esquadra el 2012
	Tram. 314-14548/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de radars fixos dels Mossos d’Esquadra el 2013
	Tram. 314-14549/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de radars fixos dels Mossos d’Esquadra el 2014
	Tram. 314-14550/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infraccions captades mitjançant els radars mòbils que va tramitar el Servei Català de Trànsit el 2013
	Tram. 314-14551/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infraccions captades mitjançant els radars mòbils que va tramitar el Servei Català de Trànsit el 2014
	Tram. 314-14552/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infraccions captades mitjançant els radars fixos que va tramitar el Servei Català de Trànsit el 2013
	Tram. 314-14553/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infraccions captades mitjançant els radars fixos que va tramitar el Servei Català de Trànsit el 2014
	Tram. 314-14554/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els punts de la xarxa viària en què s’imposen més sancions per excés de velocitat el 2014
	Tram. 314-14557/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat de les sentències amb relació als recursos contenciosos administratius presentats amb motiu de les qualificacions del Curs de formació bàsica per a policies el 2013
	Tram. 314-14562/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat de les sentències amb relació als recursos contenciosos administratius presentats amb motiu de les qualificacions del Curs de formació bàsica per a policies el 2014
	Tram. 314-14563/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vegades en què els Mossos d’Esquadra van emprar pilotes de goma el 2013
	Tram. 314-14576/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vegades en què els Mossos d’Esquadra van emprar el gas pebre el 2013
	Tram. 314-14577/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de vegades en què els Mossos d’Esquadra van emprar el gas pebre el 2014
	Tram. 314-14578/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el resultat de tres expedients del Departament d’Interior
	Tram. 314-14579/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies per sostracció de dispositius mòbils el 2012
	Tram. 314-14582/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies per sostracció de dispositius mòbils el 2013
	Tram. 314-14583/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies per sostracció de dispositius mòbils el 2014
	Tram. 314-14584/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a lluitar contra l’economia submergida i el frau fiscal per mitjà de l’Agència Tributària
	Tram. 314-14614/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a lluitar contra l’economia submergida i el frau fiscal per mitjà de la Inspecció de Treball de Catalunya
	Tram. 314-14615/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el contingut del pla per a la millora del compliment de les obligacions tributàries i de lluita contra el frau fiscal per a la legislatura, a què fa referència l’Acord per al diàleg social permanent entre el
	Tram. 314-14616/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la negociació amb la Fundació «la Caixa» per a la continuïtat dels projectes de recerca
	Tram. 314-14711/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació dels mossos d’esquadra a la finalització del partit de futbol entre la Unió Esportiva Llagostera i el Club Gimnàstic de Tarragona del 21 de juny de 2014
	Tram. 314-14715/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament de les hores extraordinàries fetes pels agents de trànsit dels Mossos d’Esquadra al Gran Premi de Catalunya de MotoGP del 2014, a Montmeló (Vallès Oriental)
	Tram. 314-14719/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els PDA dels agents de trànsit dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-14720/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la instrucció del Departament d’Interior amb relació al permís per tenir cura d’un fill menor amb càncer o una altra malaltia greu
	Tram. 314-14721/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la constitució d’un grup de treball per a analitzar el règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal dels membres del Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-14722/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació laboral dels agents dels Mossos d’Esquadra que pateixen un accident fent una actuació policial estant fora de servei
	Tram. 314-14723/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els llocs de les universitats catalanes en els rànquings internacionals en el període del 2003 al 2014
	Tram. 314-14963/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els elements clau que situen algunes universitats catalanes entre les dues-centes millors del món en el Rànquing de Shanghai
	Tram. 314-14964/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement del Departament de la Presidència del document de treball del Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible amb relació a les aportacions sobre el canal Segarra-Garrigues
	Tram. 314-15217/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural del document de treball del Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible amb relació a les aportacions sobre el ca
	Tram. 314-15218/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement del Departament de Territori i Sostenibilitat del document de treball del Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible amb relació a les aportacions sobre el canal Segarra-Garrigues
	Tram. 314-15219/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la Moció 113/X, sobre els centres penitenciaris i sobre l’exercici d’accions judicials, i de la Moció 115/X, sobre la justícia i el model penitenciari
	Tram. 314-15693/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions per a la continuïtat dels projectes de recerca amb la Fundació «la Caixa»
	Tram. 314-16433/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de recerca amb la Fundació «la Caixa» del 2003 ençà
	Tram. 314-16434/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acord amb la Fundació «la Caixa» per al cofinançament de projectes de recerca per al període 2015-2018
	Tram. 314-16435/10
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de persones en privació de llibertat per delictes de salut pública des del 2003 ençà
	Tram. 314-16514/10
	Resposta del Govern


	1.27.	Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	1.27.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tractament informatiu de TV3 del procés polític que viu Catalunya
	Tram. 322-00233/10
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les previsions pressupostàries per al 2015 i la represa de les negociacions del conveni amb la part social
	Tram. 322-00234/10
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la unificació de les delegacions de Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio a Madrid
	Tram. 322-00235/10
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la supressió del múltiplex
	Tram. 322-00236/10
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el pla de treball amb els treballadors i llurs representants després de les eleccions sindicals
	Tram. 322-00237/10
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la programació i el seguiment previstos per al 9 de novembre en els mitjans públics
	Tram. 322-00238/10
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la negociació del conveni col·lectiu
	Tram. 322-00239/10
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la resolució dels efectes de l’eliminació d’un múltiplex
	Tram. 322-00240/10
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el tractament informatiu del procés participatiu del 9 de novembre de 2014
	Tram. 322-00241/10
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les actuacions i les fases del procés per a adequar la Corporació als nous models de consum audiovisual
	Tram. 322-00242/10
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les crítiques rebudes amb relació a la cobertura informativa de la declaració de Jordi Pujol del 25 de juliol de 2014
	Tram. 322-00243/10
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el cost de la cobertura informativa de la manifestació de l’11 de setembre de 2014 a Barcelona i sobre les audiències dels
	Tram. 322-00244/10
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les crítiques rebudes per la cobertura informativa dels actes de celebració del 12 d’octubre de 2014
	Tram. 322-00245/10
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la unificació de les delegacions de TV3 i de Catalunya Ràdio a Madrid
	Tram. 322-00246/10
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les crítiques per la previsió meteorològica dels mitjans de la Corporació del 12 d’octubre de 2014
	Tram. 322-00247/10
	Substanciació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la creació de la Direcció d’Explotació i Enginyeria i l’estratègia de la Corporació en aquests àmbits
	Tram. 322-00248/10
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre la cobertura del cas Pujol i dels preparatius del procés participatiu del 9 de novembre de 2014
	Tram. 323-00102/10
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre els monòlegs d’Empar Moliner al programa «Els matins» de TV3
	Tram. 323-00103/10
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el tractament informatiu dels programes esportius
	Tram. 323-00104/10
	Substanciació

	Pregunta al director de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre el desenvolupament de la divuitena edició de la Festa dels Súpers
	Tram. 323-00105/10
	Substanciació



	3.	Tramitacions en curs
	3.25.	Preguntes al Govern
	3.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la qualificació del personal de la Generalitat per a accedir al Cos Tècnic de Gestors Tributaris
	Tram. 311-01607/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’opció d’una convocatòria interna per a cobrir les places del Cos Tècnic de Gestors Tributaris
	Tram. 311-01608/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions amb els representants dels treballadors de la Generalitat sobre les condicions de la convocatòria per a cobrir les places del Cos Tècnic de Gestors Tributaris
	Tram. 311-01609/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la raó per la qual no es va obrir als treballadors de les diputacions la convocatòria per a cobrir les places del Cos Tècnic de Gestors Tributaris
	Tram. 311-01610/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la informació al Govern de l’Estat de la convocatòria per a cobrir les places del Cos Tècnic de Gestors Tributaris
	Tram. 311-01611/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la sol·licitud d’un informe favorable a l’Agència Tributària estatal perquè personal d’aquesta agència cobreixi en comissió de serveis les places del Cos Tècnic de Gestors Tributaris
	Tram. 311-01612/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual la convocatòria de places del Cos Tècnic de Gestors Tributaris no es va publicar en el “Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya”
	Tram. 311-01613/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual no es va fer pública la llista de persones admeses a la convocatòria de places del Cos Tècnic de Gestors Tributaris
	Tram. 311-01614/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la possibilitat que s’hagin afavorit els funcionaris de l’Agència Tributària estatal en la convocatòria de places del Cos Tècnic de Gestors Tributaris
	Tram. 311-01615/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes davant l’informe contrari al nomenament de funcionaris de l’Agència Tributària estatal per a cobrir les places del Cos Tècnic de Gestors Tributaris
	Tram. 311-01616/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions inspectores de l’Agència Tributària de Catalunya amb relació a Jordi Pujol i Soley i la seva família durant els darrers anys
	Tram. 311-01706/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals no s’ha publicat la resolució sobre les empreses que passen a la segona fase del concurs públic per a la instal·lació de casinos de joc a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
	Tram. 311-01816/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el termini per a publicar la resolució sobre les empreses que passen a la segona fase del concurs públic per a la instal·lació de casinos de joc a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
	Tram. 311-01817/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ajornament del pagament de la compra dels terrenys del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou (Tarragonès) per part de l’empresa Veremonte
	Tram. 311-01818/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manera com l’empresa Veremonte ha fet front als avals per a les llicències relatives a la instal·lació de casinos de joc a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
	Tram. 311-01819/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge de participació de l’empresa Veremonte en les societats anònimes BCN IR 3 i BCN IR 2
	Tram. 311-01820/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a excloure l’empresa Caesars Entertainment del concurs públic per a la instal·lació de casinos de joc a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
	Tram. 311-01821/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les condicions urbanístiques adequades per a obrir la segona fase del concurs públic per a la instal·lació de casinos de joc a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
	Tram. 311-01822/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el condicionament de la redacció del Pla director urbanístic de Vila-seca i de Salou (Tarragonès) a les bases de la segona fase del concurs públic per a instal·lar-hi casinos de joc
	Tram. 311-01823/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el condicionament del Pla director urbanístic de Vila-seca i de Salou (Tarragonès) a la intenció d’incorporar un circuit de curses de cotxes elèctrics al projecte de BCN World
	Tram. 311-01824/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’exigència de presentar la història fiscal i laboral de l’empresa per a participar en la segona fase del concurs públic per a la instal·lació de casinos de joc a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
	Tram. 311-01825/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la informació relativa al nivell d’endeutament de l’empresa que es preveu demanar per a participar en la segona fase del concurs públic per a la instal·lació de casinos de joc a Vila-seca i Salou (
	Tram. 311-01826/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’exigència de no transferir la concessió durant cinc anys en la segona fase del concurs públic per a la instal·lació de casinos de joc a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
	Tram. 311-01827/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’exigència de dipositar l’import de l’aval de la inversió en la segona fase del concurs públic per a la instal·lació de casinos de joc a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
	Tram. 311-01828/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la pèrdua del dipòsit de l’aval de la inversió en cas de retirada del projecte en la segona fase del concurs públic per a la instal·lació de casinos de joc a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
	Tram. 311-01829/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el garantiment de la transparència i de la participació dels agents del territori en la segona fase del concurs públic per a la instal·lació de casinos de joc a Vila-seca i Salou (Tarragonès)
	Tram. 311-01830/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la participació dels agents del territori i la transparència en la composició de la mesa de contractació en la segona fase del concurs públic per a la instal·lació de casinos de joc a Vila-seca i S
	Tram. 311-01831/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les declaracions del president del Saló Internacional de Turisme de Catalunya amb relació al fet que és un error confiar en el turisme xinès per a BCN World
	Tram. 311-01832/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els canvis en els criteris de la licitació i l’adjudicació de la gestió de l’ABS L’Escala del 2012 al 2014
	Tram. 311-01874/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals el Departament de Salut ha convocat el concurs per a la gestió de l’ABS L’Escala
	Tram. 311-01875/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els instruments de què disposaven el Departament de Salut i el Servei Català de la Salut per a no fer un concurs públic per a la gestió de l’ABS L’Escala
	Tram. 311-01876/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la possibilitat de declarar mitjà propi la Fundació Salut Pública
	Tram. 311-01877/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les queixes dels sindicats policials respecte a la manca de pràctiques de tir dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 311-01883/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les pràctiques de tir dels Mossos d’Esquadra organitzades del 2013 ençà
	Tram. 311-01884/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’anul·lació de pràctiques de tir dels Mossos d’Esquadra per manca de munició
	Tram. 311-01885/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la planificació de les pràctiques de tir dels Mossos d’Esquadra per al 2014 i el 2015
	Tram. 311-01886/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la creació de la taula sectorial de negociació del Cos de Mossos d’Esquadra per al 2015
	Tram. 311-01887/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el servei d’escorta amb mossos d’esquadra de la família de Jordi Pujol i Soley en viatges a Andorra
	Tram. 311-01888/10
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons que justifiquen el servei d’escorta amb mossos d’esquadra de la família de Jordi Pujol i Soley en viatges a Andorra
	Tram. 311-01889/10
	Anunci


	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació de la comarca de l’Alta Segarra
	Tram. 314-17264/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les pràctiques de tir dels Mossos d’Esquadra i la creació de la taula sectorial de negociació per al 2015
	Tram. 314-17265/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses contractades per a publicitat institucional del 2011 ençà
	Tram. 314-17266/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol activat pel Departament d’Interior per a possibles casos d’Ebola
	Tram. 314-17267/10
	Formulació

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol d’actuació dels Mossos d’Esquadra davant el comportament agressiu d’un grup d’extrema dreta el 9 d’octubre de 2014
	Tram. 314-17268/10
	Formulació
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