
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 el 
projecte de construcció del centre de rehabilitació del CAP 
Rambla Marina, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-15444/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres de construcció del centre de rehabilitació del CAP 
Rambla Marina, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-15445/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la data prevista per a l’entrada en funcionament del centre 
de rehabilitació del CAP Rambla Marina, de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-15446/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’incompliment de l’obligació prevista al concurs de rehabi-
litació de Catalunya de prestar el servei de rehabilitació a la 
Terra Alta
Tram. 314-15683/10
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
procediment administratiu seguit per a cedir l’ús d’espais 
públics de l’Institut Català de la Salut a una entitat privada a 
Batea (Terra Alta)
Tram. 314-15684/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’opinió del conseller de Salut amb relació a la resposta del 
director dels Serveis Territorials de Salut a les Terres de 
l’Ebre a una demanda d’informació de l’alcalde de Batea 
(Terra Alta)
Tram. 314-15685/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la distribució territorial dels ajuts del Pla de garantia juvenil
Tram. 314-16449/10
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
municipis que tenen un pla local de seguretat
Tram. 314-16511/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
incorporació al projecte de llei de pressupostos de la Gene-

ralitat de Catalunya per al 2015 d’un cànon de l’aigua per a 
les explotacions ramaderes
Tram. 314-16558/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la participació de la Vall d’Hebron Institut d’Oncologia en el 
consorci Cancer Core Europe
Tram. 314-16570/10
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres de construcció de l’Institut Lluís de Requesens, de 
Molins de Rei (Baix Llobregat)
Tram. 314-16590/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació d’empreses per part dels joves
Tram. 314-16593/10
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’emigració juvenil
Tram. 314-16594/10
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’accés al batxillerat i a la formació professional i sobre 
l’abandonament prematur dels estudis
Tram. 314-16596/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts als joves per a l’accés a l’habitatge
Tram. 314-16597/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones ateses en els punts d’informació juvenil 
del 2012 ençà
Tram. 314-16598/10
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius del retard en el pagament a les entitats que gestio-
nen els serveis residencials per als infants, gent gran i disca-
pacitats el setembre del 2014
Tram. 314-16601/10
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari previst per al pagament del deute a les entitats que 
gestionen els serveis residencials per a infants, gent gran i 
discapacitats corresponent al setembre del 2014
Tram. 314-16602/10
Resposta del Govern p. 24
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impagament a les entitats que gestionen els serveis resi-
dencials per a infants, gent gran i discapacitats
Tram. 314-16603/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per a determinar quines de les entitats que gestionen 
els serveis residencials per a infants, gent gran i discapaci-
tats poden suportar els retards en els pagaments
Tram. 314-16604/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per al pagament o l’impagament de la prestació a les 
entitats que gestionen els serveis residencials per a infants, 
gent gran i discapacitats
Tram. 314-16605/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a garantir els serveis residencials per a infants, 
gent gran i discapacitats
Tram. 314-16606/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a garantir la qualitat dels serveis residencials 
gestionats per entitats socials
Tram. 314-16607/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions de la Comissió de Seguiment del Pla de Suport al 
Tercer Sector Social
Tram. 314-16609/10
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures adoptades per la Comissió de Seguiment del Pla 
de Suport al Tercer Sector Social amb relació als pagaments 
pendents a les entitats del tercer sector social
Tram. 314-16610/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures adoptades per la Comissió de Seguiment del 
Pla de Suport al Tercer Sector Social amb relació al finança-
ment de les entitats socials
Tram. 314-16611/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’establiment d’una línia de pagament preferent per a les en-
titats socials
Tram. 314-16612/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació facilitada a les entitats socials i empreses que 
gestionen serveis socials amb relació a les incidències de 
liquiditat i tresoreria
Tram. 314-16613/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reforma de la Llei de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-16614/10
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
model de garantia de rendes
Tram. 314-16615/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de titulars de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-16616/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beneficiaris de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-16617/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import mitjà de la prestació de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-16618/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import del pagament dels endarreriments als beneficiaris 
de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-16619/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import dels endarreriments pendents de pagament als be-
neficiaris de la renda mínima d’inserció del 2011 ençà
Tram. 314-16620/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament dels endarreriments als beneficiaris de la renda 
mínima d’inserció
Tram. 314-16621/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’expedients amb incidències o amb suspensió del 
programa de la renda mínima d’inserció del 2011 ençà
Tram. 314-16622/10
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
termini mitjà entre la concessió de la renda mínima d’inser-
ció i el cobrament de la primera mensualitat del 2011 ençà
Tram. 314-16623/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
termini mitjà entre la sol·licitud de la renda mínima d’inserció i 
el cobrament de la primera mensualitat del 2011 ençà
Tram. 314-16624/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones incorporades al programa de la renda 
mínima d’inserció del 2011 ençà
Tram. 314-16625/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han sortit del programa de la renda 
mínima d’inserció del 2011 ençà
Tram. 314-16626/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de titulars de la renda mínima d’inserció que han 
fet alguna acció de polítiques actives d’ocupació el 2013 i 
el 2014
Tram. 314-16627/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de titulars de la renda mínima d’inserció que han se-
guit el programa «Treball i formació» el 2013 i el 2014
Tram. 314-16628/10
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de titulars de la renda mínima d’inserció que han 
acabat el programa «Treball i formació» i han trobat feina
Tram. 314-16629/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de titulars de la renda mínima d’inserció que han 
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acabat el programa «Treball i formació» i s’han reincorporat 
al programa de la renda mínima d’inserció
Tram. 314-16630/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de titulars de la renda mínima d’inserció que han 
acabat el programa «Treball i formació» i han passat a tenir 
una prestació per desocupació
Tram. 314-16631/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de titulars de la renda mínima d’inserció que han 
acabat el programa «Treball i formació» i han passat a tenir 
un subsidi d’ocupació
Tram. 314-16632/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
titulars de la renda mínima d’inserció que romanen en el pro-
grama «Treball i ocupació» durant uns mesos
Tram. 314-16633/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avaluació d’un complement salarial per als beneficiaris de 
la renda mínima d’inserció inserits en el mercat de treball
Tram. 314-16634/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places residencials per a gent gran a Reus (Baix 
Camp) el 2011
Tram. 314-16635/10
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places residencials per a gent gran a Reus (Baix 
Camp) el 2012
Tram. 314-16636/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places residencials per a gent gran a Reus (Baix 
Camp) el 2013
Tram. 314-16637/10
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places residencials per a gent gran a Reus (Baix 
Camp) el 2014
Tram. 314-16638/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places públiques a les residències i centres de 
dia per a gent gran de Reus (Baix Camp) el 2011
Tram. 314-16639/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places públiques a les residències i centres de 
dia per a gent gran de Reus (Baix Camp) el 2012
Tram. 314-16640/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places públiques a les residències i centres de 
dia per a gent gran de Reus (Baix Camp) el 2013
Tram. 314-16641/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places públiques a les residències i centres de 
dia per a gent gran de Reus (Baix Camp) el 2014
Tram. 314-16642/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places concertades a les residències i centres de 
dia per a gent gran de Reus (Baix Camp) el 2011
Tram. 314-16643/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places concertades a les residències i centres de 
dia per a gent gran de Reus (Baix Camp) el 2012
Tram. 314-16644/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places concertades a les residències i centres de 
dia per a gent gran de Reus (Baix Camp) el 2013
Tram. 314-16645/10
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places concertades a les residències i centres de 
dia per a gent gran de Reus (Baix Camp) el 2014
Tram. 314-16646/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places privades a les residències i centres de dia 
per a gent gran de Reus (Baix Camp) el 2011
Tram. 314-16647/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places privades a les residències i centres de dia 
per a gent gran de Reus (Baix Camp) el 2012
Tram. 314-16648/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places privades a les residències i centres de dia 
per a gent gran de Reus (Baix Camp) el 2013
Tram. 314-16649/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places privades a les residències i centres de dia 
per a gent gran de Reus (Baix Camp) el 2014
Tram. 314-16650/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de mòduls prefabricats amb què ha començat el 
curs 2014-2015
Tram. 314-16651/10
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels mòduls prefabricats prevista per al curs 2014-
2015
Tram. 314-16652/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió del Departament d’Ensenyament amb relació als 
mòduls prefabricats
Tram. 314-16653/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
matèries impartides en els mòduls prefabricats en centres 
educatius
Tram. 314-16654/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la retirada dels mòduls prefabricats dels centres educatius
Tram. 314-16655/10
Resposta del Govern p. 36
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament de la subvenció del Ministeri d’Habitatge per a la 
renovació del centre urbà de Salt (Gironès)
Tram. 314-16662/10
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de porcs senglars i conills al Vallès Oriental
Tram. 314-16669/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Parc Natural del Cap de Creus
Tram. 314-16671/10
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del pressupost per a les universitats i per a l’edu-
cació superior en el període 2000-2014
Tram. 314-16675/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del pressupost per als parcs científics
Tram. 314-16676/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
edificis de propietat de la Generalitat que estan buits
Tram. 314-16683/10
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
equipaments en venda o concessió en què es fan activitats 
esportives
Tram. 314-16696/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
venda dels terrenys del complex Joaquim Blume
Tram. 314-16697/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes amb relació als danys causats per l’ai-
guat del 5 de setembre de 2014 a Manlleu (Osona)
Tram. 314-16698/10
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
concurs públic per a la instal·lació de casinos de joc al Cen-
tre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou (Tarragonès)
Tram. 314-16699/10
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de la Moció 105/X, sobre el Pla hidrològic de la 
conca de l’Ebre i sobre el Pla de protecció integral del delta 
de l’Ebre
Tram. 314-16701/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
trasllat de les instal·lacions del Centre de Tecnificació Espor-
tiva d’Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-16703/10
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de Repsol de fer prospeccions amb ones sonores a 
l’àrea de la plataforma Casablanca, davant el delta de l’Ebre
Tram. 314-16711/10
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a evitar el tancament de les empreses del grup 
Neoelectra, d’Aran
Tram. 314-16712/10
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions conjuntes amb l’Ajuntament de Sarrià de Ter 
(Gironès) per a trobar noves indústries per al sòl industrial 
de Torraspapel
Tram. 314-16733/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de regular les proves de jònecs amb visitants
Tram. 314-16742/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de pagament dels ajuts agroambientals del 2013 als 
arrossaires del delta de l’Ebre
Tram. 314-16743/10
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de pagament dels ajuts agroambientals del 2014 als 
arrossaires del delta de l’Ebre
Tram. 314-16744/10
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts agroambientals del 2013 per als arrossaires del delta 
de l’Ebre transferits pel Govern de l’Estat
Tram. 314-16745/10
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts agroambientals del 2014 per als arrossaires del delta 
de l’Ebre transferits pel Govern de l’Estat
Tram. 314-16746/10
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes per a preservar i blindar l’espai de Flu-
vià Nàutic, de Sant Pere Pescador (Alt Empordà)
Tram. 314-16747/10
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evitació de la pèrdua de patrimoni cultural pel tancament 
de comerços emblemàtics
Tram. 314-16749/10
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el garantiment de la conservació material i l’activitat dels 
establiments emblemàtics per llur antiguitat o caràcter tra-
dicional
Tram. 314-16750/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aplicació d’una protecció especial a la botiga Filatèlia Nu-
mismàtica Monge de Barcelona
Tram. 314-16751/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de declarar la botiga Filatèlia Numismàtica Monge, 
de Barcelona, com a bé cultural d’interès nacional
Tram. 314-16752/10
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
catalogació dels comerços emblemàtics que es troben des-
protegits
Tram. 314-16753/10
Resposta del Govern p. 50

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre 
les transferències i les subvencions a diverses federacions 
esportives catalanes el 2013
Tram. 314-16755/10 a 314-16815/10; 314-16817/10  
a 314-16891/10; 314-16893/10 a 314-16967/10,  
i 314-16969/10 a 314-16982/10
Resposta del Govern p. 51
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes per a millorar la seguretat de la carre-
tera C-55
Tram. 314-17229/10
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari de les actuacions previstes per a millorar la segu-
retat de la carretera C-55
Tram. 314-17230/10
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
conclusions dels estudis sobre la bonificació del peatge de 
l’autopista C-16 per a disminuir el trànsit de la carretera C-55
Tram. 314-17231/10
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’instal·lar barreres New Jersey al punt quilomètric 1 
de la carretera C-55 a Abrera (Baix Llobregat)
Tram. 314-17232/10
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’instal·lar barreres New Jersey al punt quilomètric 
13 de la carretera C-55 a Monistrol de Montserrat (Bages)
Tram. 314-17233/10
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’instal·lar barreres New Jersey al punt quilomètric 
15 de la carretera C-55 a Monistrol de Montserrat (Bages)
Tram. 314-17234/10
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’instal·lar barreres New Jersey al punt quilomètric 
18 de la carretera C-55 a Castellbell i el Vilar (Bages)
Tram. 314-17235/10
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’instal·lar barreres New Jersey als punts quilomè-
trics 25 i 26 de la carretera C-55 a Manresa (Bages)
Tram. 314-17236/10
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’instal·lar barreres New Jersey al punt quilomètric 0 
de la carretera C-55 a Abrera (Baix Llobregat)
Tram. 314-17237/10
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
il·luminació nocturna a la connexió de les carreteres C-55 
i A-2
Tram. 314-17238/10
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
negociacions amb l’empresa concessionària de l’autopista 
C-16 per a establir bonificacions als usuaris residents
Tram. 314-17239/10
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció de rotondes per a millorar la seguretat de la 
carretera C-55
Tram. 314-17240/10
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes de desdoblament de la carretera C-55
Tram. 314-17241/10
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords amb l’empresa concessionària de l’autopista C-16 

per a establir un peatge variable en funció del trànsit de la 
carretera C-55
Tram. 314-17242/10
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la delegació de competències de l’Ajuntament de Castelló 
d’Empúries (Alt Empordà) amb relació a la gestió de la Mari-
na d’Empuriabrava
Tram. 314-17243/10
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
fase en què es troba el projecte de connexió de la xarxa de 
distribució d’aigua de Calonge de Segarra (Anoia) amb l’ar-
tèria Llosa del Cavall - Igualada
Tram. 314-17244/10
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
redacció del projecte i el cost previst de les obres de conne-
xió de la xarxa de distribució d’aigua de Calonge de Segarra 
(Anoia) amb l’artèria Llosa del Cavall - Igualada
Tram. 314-17245/10
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de fer les obres de connexió de la xarxa de distribu-
ció d’aigua de Calonge de Segarra (Anoia) amb l’artèria Llo-
sa del Cavall - Igualada
Tram. 314-17246/10
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
municipis que han sol·licitat la connexió a la xarxa de distri-
bució d’aigua de l’artèria Llosa del Cavall - Igualada
Tram. 314-17247/10
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’establiment d’aliances entre els diversos proveïdors de ser-
veis assistencials especialitzats del Vallès Occidental
Tram. 314-17248/10
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural amb relació a la regulació o la 
prohibició de l’ús d’animals al circ
Tram. 314-17253/10
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions del Departament de Cultura amb relació a la re-
gulació o la prohibició de l’ús d’animals al circ
Tram. 314-17254/10
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
opcions de compra al sector de Ca n’Alemany, de Vilade-
cans (Baix Llobregat)
Tram. 314-17255/10
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
parcel·les venudes al sector de Ca n’Alemany, de Viladecans 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-17256/10
Resposta del Govern p. 57

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
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les entitats que han sol·licitat la subvenció per a actuacions 
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d’atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat social 
amb infants a càrrec a la demarcació de Barcelona
Tram. 314-17276/10
Resposta del Govern p. 58

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
Resposta del Govern p. 58

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
Resposta del Govern p. 59

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
Resposta del Govern p. 59

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 Barcelona
Tram. 314-17280/10
Resposta del Govern p. 59

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 al Camp de Tarragona
Tram. 314-17281/10
Resposta del Govern p. 59

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
Resposta del Govern p. 59

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
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de les obligacions tributàries d’Aigües de Ca-
talunya per la concessió de la gestió d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 314-17730/10
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
rehabilitació o la substitució de la presó Model
Tram. 314-18040/10
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la convocatòria de les beques postdoctorals Beatriu Pinós 
del 2014
Tram. 314-18041/10
Resposta del Govern p. 60

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Preguntes al Govern a respondre oralment en co-
missió
Tram. 311-01988/10, 311-01989/10, 311-01990/10,  
311-01991/10, 311-01992/10, 311-01993/10, 311-01994/10,  
311-01995/10, 311-02004/10 i 311-02005/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 471) p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’expedients d’adopció i d’acolliment 
familiar que es van tramitar del 2012 ençà
Tram. 311-02038/10
Anunci p. 61

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
propostes de la Comissió d’Optimització d’Actius amb rela-
ció a la venda d’actius reals i els processos de concessió per 
a incrementar els ingressos
Tram. 314-18455/10
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació donada per BTG Pactual relativa a la venda de 
la participació que té a l’empresa que gestiona els túnels 
de Vallvidrera i del Cadí
Tram. 314-18456/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
venda de la participació que BTG Pactual té a l’empresa que 
gestiona els túnels de Vallvidrera i del Cadí
Tram. 314-18457/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
ventades del dia 9 de desembre
Tram. 314-18458/10
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data de pagament de la subvenció per a pisos de protecció 
de lloguer per a gent gran al Consorci Sociosanitari d’Igua-
lada (Anoia)
Tram. 314-18459/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
forma de pagament de la subvenció per a pisos de protecció 
de lloguer per a gent gran al Consorci Sociosanitari d’Igua-
lada (Anoia)
Tram. 314-18460/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
contracte d’externalització de diversos serveis de l’Hospital 
de Mataró
Tram. 314-18461/10
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el text d’una nadala cantada a l’Escola Carme-Vedruna, de 
Manlleu
Tram. 314-18462/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’universitaris que han demanat crèdits per a finan-
çar la carrera en les convocatòries de l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca, el Programa de préstecs 
per al finançament de la matrícula dels estudis universitaris 
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i el Programa de préstecs universitaris de postgrau del 2012 
ençà
Tram. 314-18463/10
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’anunci fet per alcaldes de municipis de Lleida sobre la in-
tenció de contractar vigilància privada
Tram. 314-18464/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
procediment per a adjudicar el servei d’emergències dels 
aeroports Pirineus - la Seu d’Urgell i Lleida-Alguaire
Tram. 314-18465/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
denúncia presentada contra l’adjudicació del servei d’emer-
gències dels aeroports Pirineus - la Seu d’Urgell i Lleida-
Alguaire
Tram. 314-18466/10
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació dels bombers voluntaris
Tram. 314-18467/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a millorar les condicions laborals i l’equipament 
dels bombers voluntaris
Tram. 314-18468/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
aldarulls produïts al menjador del Centre Penitenciari Po-
nent, de Lleida, el 24 de novembre de 2014
Tram. 314-18469/10
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de tractament del Centre Penitenciari Ponent, de 
Lleida
Tram. 314-18470/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació de personal als centres penitenciaris
Tram. 314-18471/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
garanties de seguretat que dóna l’actual dotació de personal 
dels centres penitenciaris
Tram. 314-18472/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
aldarulls produïts al Centre Penitenciari Quatre Camins, a la 
Roca del Vallès (Vallès Oriental), el 5 de desembre de 2014
Tram. 314-18473/10
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
circumstàncies de la mort d’una interna al Centre Peniten-
ciari Puig de les Basses, de Figueres (Alt Empordà), el 8 de 
desembre de 2014
Tram. 314-18474/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la creació del servei d’atenció integral establert per la Llei 
11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bise-
xuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofò-
bia, la bifòbia i la transfòbia
Tram. 314-18475/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la integració a la nova garantia juvenil dels joves de setze a 
vint-i-cinc anys apuntats a un programa d’ocupació
Tram. 314-18476/10
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compromís econòmic amb els joves de setze a vint-i-cinc 
anys en temes d’ocupació
Tram. 314-18477/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la implantació de la xarxa d’impulsors de la garantia juvenil
Tram. 314-18478/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
productes financers per a emprenedors joves
Tram. 314-18479/10
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació d’una partida pressupostària destinada al Pla de xoc 
contra l’atur juvenil
Tram. 314-18480/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a l’accés a l’habitatge de lloguer per a joves
Tram. 314-18481/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el percentatge d’habitatges de lloguer social destinats als 
joves
Tram. 314-18482/10
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del pressupost destinat a salut mental i addiccions 
en el període 2009-2013
Tram. 314-18483/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la distribució del pressupost per a hospitalitza-
ció i serveis d’atenció ambulatòria en l’àmbit de la salut men-
tal en el període 2009-2013
Tram. 314-18484/10
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la distribució del pressupost per a entitats pro-
veïdores en l’àmbit de la salut mental en el període 2009-
2013
Tram. 314-18485/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la distribució del pressupost de salut mental en 
el període 2009-2013 per regions sanitàries
Tram. 314-18486/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del finançament de programes específics de salut 
mental i addiccions en el període 2009-2013
Tram. 314-18487/10
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la despesa en psicofàrmacs en el període 
2009-2013
Tram. 314-18488/10
Formulació p. 73
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’evolució de la despesa en psicofàrmacs a les unitats 
d’atenció infantojuvenil en el període 2009-2013
Tram. 314-18489/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
despesa global en programes de prevenció de salut mental 
en el període 2009-2013
Tram. 314-18490/10
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels recursos destinats al personal de salut mental 
en el període 2009-2013
Tram. 314-18491/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la despesa en personal assistencial de les uni-
tats d’ingrés hospitalari en el període 2009-2013
Tram. 314-18492/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la despesa en personal assistencial dels ser-
veis d’atenció ambulatòria de salut mental en el període 
2009-2013
Tram. 314-18493/10
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la despesa en personal assistencial dels ser-
veis d’atenció ambulatòria de salut mental en el període 
2009-2013, per professions
Tram. 314-18494/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la desviació del nombre de professionals de la 
salut mental en el període 2009-2013
Tram. 314-18495/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’activitat assistencial en l’àmbit de la salut 
mental pel que fa al nombre de llits en el període 2009-2013
Tram. 314-18496/10
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’activitat assistencial en l’àmbit de la salut 
mental pel que fa al nombre d’ingressos en unitats d’hospi-
talització en el període 2009-2013
Tram. 314-18497/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’activitat assistencial en l’àmbit de la salut 
mental pel que fa als dies d’estada al servei d’urgències en 
el període 2009-2013
Tram. 314-18498/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’activitat assistencial en l’àmbit de la salut men-
tal pel que fa al temps d’espera per a ingressar en una unitat 
hospitalària de desintoxicació en el període 2009-2013
Tram. 314-18499/10
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’activitat assistencial en l’àmbit de la salut 
mental pel que fa al nombre d’ingressos en unitats d’hospi-
talització en el període 2009-2013, per hospitals
Tram. 314-18500/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’activitat assistencial en l’àmbit de la salut 
mental pel que fa al nombre d’urgències ateses en el període 
2009-2013
Tram. 314-18501/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’activitat assistencial en l’àmbit de la salut 
mental pel que fa al nombre de temptatives de suïcidi ateses 
pels serveis d’urgències en el període 2009-2013
Tram. 314-18502/10
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’activitat assistencial en l’àmbit de la salut 
mental pel que fa al nombre de suïcidis en el període 2009-
2013
Tram. 314-18503/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’activitat assistencial en l’àmbit de la salut 
mental pel que fa als ingressos en hospitals de dia, psiquià-
trics i generals en el període 2009-2013
Tram. 314-18504/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’activitat assistencial en l’àmbit de la salut 
mental pel que fa a les consultes ambulatòries en el període 
2009-2013
Tram. 314-18505/10
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’activitat assistencial en l’àmbit de la salut 
mental pel que fa als ingressos en centres de dia i serveis de 
rehabilitació comunitària en el període 2009-2013
Tram. 314-18506/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els indicadors epidemiològics del patiment psíquic en l’acti-
vitat assistencial en l’àmbit de la salut mental en el període 
2009-2013
Tram. 314-18507/10
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes per a atendre les persones amb malaltia 
mental
Tram. 314-18508/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a prevenir les malalties mentals en els grups de 
població més afectats
Tram. 314-18509/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
detecció de l’impacte de la crisi en els infants
Tram. 314-18510/10
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
dispositiu preventiu d’emergències que es va organitzar el 9 
i el 10 de desembre de 2014
Tram. 314-18511/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius de bombers que hi havia als parcs de bom-
bers de la regió d’emergències Centre el 9 i el 10 de desem-
bre de 2014
Tram. 314-18512/10
Formulació p. 81
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’efectius de bombers que hi havia als parcs de 
bombers de la regió d’emergències de Girona el 9 i el 10 
de desembre de 2014
Tram. 314-18513/10
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’efectius de bombers que hi havia als parcs de 
bombers de la regió d’emergències de Lleida el 9 i el 10 
de desembre de 2014
Tram. 314-18514/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’efectius de bombers que hi havia als parcs de 
bombers de la regió d’emergències Metropolitana Nord el 9 
i el 10 de desembre de 2014
Tram. 314-18515/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’efectius de bombers que hi havia als parcs de 
bombers de la regió d’emergències Metropolitana Sud el 9 i 
el 10 de desembre de 2014
Tram. 314-18516/10
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’efectius de bombers que hi havia als parcs de 
bombers de la regió d’emergències de Tarragona el 9 i el 10 
de desembre de 2014
Tram. 314-18517/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’efectius de bombers que hi havia als parcs de 
bombers de la regió d’emergències de les Terres de l’Ebre el 
9 i el 10 de desembre de 2014
Tram. 314-18518/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’alertes que van rebre els serveis d’emergència per 
incidències causades per les ventades del 9 i el 10 de de-
sembre de 2014
Tram. 314-18519/10
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aturada del servei d’emergències 112 el 9 de desembre de 
2014
Tram. 314-18520/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
moment en què es va activar la fase d’emergència 1 del pla 
de protecció civil Procicat el 9 de desembre de 2014
Tram. 314-18521/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions conjuntes que es van dur a terme entre la Direc-
ció General de Protecció Civil i la Direcció General d’Emer-
gències amb motiu de les ventades del 9 i el 10 de desembre 
de 2014
Tram. 314-18522/10
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de trucades rebudes al servei d’emergències 112 
el 2013
Tram. 314-18523/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de trucades rebudes al servei d’emergències 112 
el 2014
Tram. 314-18524/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que atenien trucades al Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Barcelona el 9 de 
desembre de 2014
Tram. 314-18525/10
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que atenien trucades al Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Reus el 9 de de-
sembre de 2014
Tram. 314-18526/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones que atenien trucades al Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Barcelo-
na el 10 de desembre de 2014
Tram. 314-18527/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que atenien trucades al Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Reus el 10 de 
desembre de 2014
Tram. 314-18528/10
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de l’escorcoll a l’ateneu L’Harmonia, de Sant Andreu 
de Palomar, a Barcelona, el 17 de desembre de 2014
Tram. 314-18529/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’operació Pandora
Tram. 314-18530/10
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
entitats proveïdores del sistema sanitari integral d’utilització 
pública de Catalunya que gestionen atenció especialitzada i 
atenció primària
Tram. 314-18531/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’explotacions ramaderes que han rebut comunica-
cions per no haver-se adaptat als plans de gestió de les de-
jeccions ramaderes
Tram. 314-18532/10
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
caps de bestiar que s’haurien de reduir de les explotacions 
ramaderes que han rebut comunicacions per no haver-se 
adaptat als plans de gestió de les dejeccions ramaderes
Tram. 314-18533/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
comarques on hi ha les granges que han rebut comunicaci-
ons per no haver-se adaptat als plans de gestió de les dejec-
cions ramaderes
Tram. 314-18534/10
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació als ajuntaments dels municipis on hi ha les gran-
ges que han rebut comunicacions per no haver-se adaptat 
als plans de gestió de les dejeccions ramaderes
Tram. 314-18535/10
Formulació p. 89
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de trucades rebudes al servei d’emergències 112 
del 2012 ençà
Tram. 314-18536/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
tecnologia del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència 112 per a filtrar l’accés del ciutadà al 112
Tram. 314-18537/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el contacte amb el servei d’emergències 112 des d’un nu-
cli urbà
Tram. 314-18538/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les raons de la disminució de les trucades al servei d’emer-
gències 112
Tram. 314-18539/10
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps d’espera des que es fa una trucada al servei d’emer-
gències 112 fins que és atesa per un operador
Tram. 314-18540/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
funcionament del dispositiu de telecomunicacions anome-
nat «nacional 112 roaming»
Tram. 314-18541/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les zones sense cobertura de telefonia per a contactar amb 
el servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgèn-
cia 112
Tram. 314-18542/10
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
integració de la resta de números d’emergència al 112
Tram. 314-18543/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les trucades no ateses i el funcionament del servei del 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 els 
dies 8, 9 i 10 de desembre de 2014 a Barcelona i a Reus 
(Baix Camp)
Tram. 314-18544/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la tecnologia, l’equipament i el cost del servei del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 a Reus (Baix 
Camp) i a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18545/10
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari i els mitjans previstos per a l’adaptació tecnològi-
ca de la rebuda automàtica de trucades «e-call» al Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-18546/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions amb relació al Programa tecnològic per al futur 
del servei d’emergències 112
Tram. 314-18547/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el protocol d’actuació i l’estandardització de procediments, 

l’homologació i l’harmonització europea del servei d’emer-
gències 112
Tram. 314-18548/10
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
problemes de la base de dades del Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-18549/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de la cessió de les dades d’abonats de les operadores 
de telefonia al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència 112
Tram. 314-18550/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
termini previst per a disposar d’un sistema de localització 
geogràfica actualitzat i àgil al Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-18551/10
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència 112 de revisar o d’adaptar el programari de gestió 
Sèneca
Tram. 314-18552/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost del manteniment del programari Sèneca del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-18553/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de la creació de l’arbre de codis integrat al programari 
Sèneca del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgèn-
cia 112
Tram. 314-18554/10
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
formació en emergències dels coordinadors i supervisors 
del servei d’emergències 112 i el programa de formació con-
tinuada dels gestors d’operacions
Tram. 314-18555/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aplicació de l’article 18 del conveni col·lectiu del sector de 
centre d’atenció multicanal en la licitació del servei d’emer-
gències 112
Tram. 314-18556/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació de la licitació del servei d’emergències 112
Tram. 314-18557/10
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la idoneïtat que el personal especialitzat d’atenció del ser-
vei d’emergències 112 es regeixi pel conveni de màrqueting 
telefònic
Tram. 314-18558/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
millorament de les condicions de treball del centre de servei 
d’emergències 112 de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18559/10
Formulació p. 97
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
licitacions en curs i les previstes del Centre d’Atenció i Ges-
tió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-18560/10
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
despesa feta per les externalitzacions i contractacions del 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 del 
2009 ençà
Tram. 314-18561/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les previsions d’emplaçament del centre operatiu del Bar-
celonès del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgèn-
cia 112
Tram. 314-18562/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost del lloguer de les instal·lacions que ocupa el Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 a Reus (Baix 
Camp) i a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18563/10
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgèn-
cia 112 de fer alguna campanya divulgativa per al millora-
ment de l’ús del servei d’emergències
Tram. 314-18564/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la recomanació del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 de trucar al 112 des de línies fixes de telèfon
Tram. 314-18565/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients d’adopció i acolliment tramitats per la institució 
col·laboradora d’integració familiar Intress, de Barcelona, el 
2012
Tram. 314-18566/10
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients d’adopció i acolliment tramitats per la institució 
col·laboradora d’integració familiar Creu Roja, de Barcelona, 
el 2012
Tram. 314-18567/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els expedients d’adopció i acolliment tramitats per la institu-
ció col·laboradora d’integració familiar Infància i Família, de 
Barcelona, el 2012
Tram. 314-18568/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients d’adopció i acolliment tramitats per la institució 
col·laboradora d’integració familiar Drecera, de l’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelonès), el 2012
Tram. 314-18569/10
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els expedients d’adopció i acolliment tramitats per la insti-
tució col·laboradora d’integració familiar Cel Obert, de Bar-
celona, el 2012
Tram. 314-18570/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients d’adopció i acolliment tramitats per la institució 

col·laboradora d’integració familiar Institut de Reinserció So-
cial, de Barcelona, el 2012
Tram. 314-18571/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els expedients d’adopció i acolliment tramitats per la institu-
ció col·laboradora d’integració familiar Fundació Concepció 
Juvanteny, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), el 2012
Tram. 314-18572/10
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els expedients d’adopció i acolliment tramitats per la institu-
ció col·laboradora d’integració familiar Casa Sant Josep, de 
Tarragona, el 2012
Tram. 314-18573/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients d’adopció i acolliment tramitats per la institució 
col·laboradora d’integració familiar del Consell Comarcal del 
Baix Ebre el 2012
Tram. 314-18574/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els expedients d’adopció i acolliment tramitats per la insti-
tució col·laboradora d’integració familiar Intress, de Lleida 
(Segrià), el 2012
Tram. 314-18575/10
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients d’adopció i acolliment tramitats per la institució 
col·laboradora d’integració familiar Associació d’Iniciativa 
Social, de Girona, el 2012
Tram. 314-18576/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients d’adopció i acolliment tramitats per la institució 
col·laboradora d’integració familiar Consorci de Benestar 
Social del Ripollès el 2012
Tram. 314-18577/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els expedients d’adopció i acolliment tramitats per la institu-
ció col·laboradora d’integració familiar Infància i Família, de 
Girona, el 2012
Tram. 314-18578/10
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients d’adopció i acolliment tramitats per la institució 
col·laboradora d’integració familiar Intress, de Barcelona, el 
2013
Tram. 314-18579/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els expedients d’adopció i acolliment tramitats per la ins-
titució col·laboradora d’integració familiar Creu Roja, de 
Barcelona, el 2013
Tram. 314-18580/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els expedients d’adopció i acolliment tramitats per la institu-
ció col·laboradora d’integració familiar Infància i Família, de 
Barcelona, el 2013
Tram. 314-18581/10
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients d’adopció i acolliment tramitats per la institució 
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col·laboradora d’integració familiar Drecera, de l’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelonès), el 2013
Tram. 314-18582/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els expedients d’adopció i acolliment tramitats per la ins-
titució col·laboradora d’integració familiar Cel Obert, de 
Barcelona, el 2013
Tram. 314-18583/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients d’adopció i acolliment tramitats per la institució 
col·laboradora d’integració familiar Institut de Reinserció So-
cial, de Barcelona, el 2013
Tram. 314-18584/10
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els expedients d’adopció i acolliment tramitats per la institu-
ció col·laboradora d’integració familiar Fundació Concepció 
Juvanteny, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), el 2013
Tram. 314-18585/10
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els expedients d’adopció i acolliment tramitats per la institu-
ció col·laboradora d’integració familiar Casa Sant Josep, de 
Tarragona, el 2013
Tram. 314-18586/10
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients d’adopció i acolliment tramitats per la institució 
col·laboradora d’integració familiar del Consell Comarcal del 
Baix Ebre el 2013
Tram. 314-18587/10
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els expedients d’adopció i acolliment tramitats per la insti-
tució col·laboradora d’integració familiar Intress, de Lleida 
(Segrià), el 2013
Tram. 314-18588/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients d’adopció i acolliment tramitats per la institució 
col·laboradora d’integració familiar Associació d’Iniciativa 
Social, de Girona, el 2013
Tram. 314-18589/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients d’adopció i acolliment tramitats per la institució 
col·laboradora d’integració familiar Consorci de Benestar 
Social del Ripollès el 2013
Tram. 314-18590/10
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els expedients d’adopció i acolliment tramitats per la institu-
ció col·laboradora d’integració familiar Infància i Família, de 
Girona, el 2013
Tram. 314-18591/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’assistents a les sessions informatives per a iniciar 
un procés d’adopció a la demarcació de Barcelona el 2012
Tram. 314-18592/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’assistents a les sessions informatives per a iniciar 
un procés d’adopció a la demarcació de Lleida el 2012
Tram. 314-18593/10
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’assistents a les sessions informatives per a iniciar 
un procés d’adopció a la demarcació de Girona el 2012
Tram. 314-18594/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’assistents a les sessions informatives per a iniciar 
un procés d’adopció a la demarcació del Camp de Tarrago-
na el 2012
Tram. 314-18595/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’assistents a les sessions informatives per a iniciar 
un procés d’adopció a la demarcació de les Terres de l’Ebre 
el 2012
Tram. 314-18596/10
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’assistents a les sessions informatives per a iniciar 
un procés d’adopció a la demarcació de Barcelona el 2013
Tram. 314-18597/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’assistents a les sessions informatives per a iniciar 
un procés d’adopció a la demarcació de Lleida el 2013
Tram. 314-18598/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’assistents a les sessions informatives per a iniciar 
un procés d’adopció a la demarcació de Girona el 2013
Tram. 314-18599/10
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’assistents a les sessions informatives per a iniciar 
un procés d’adopció a la demarcació del Camp de Tarrago-
na el 2013
Tram. 314-18600/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’assistents a les sessions informatives per a iniciar 
un procés d’adopció a la demarcació de les Terres de l’Ebre 
el 2013
Tram. 314-18601/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds d’acolliment en família aliena a la de-
marcació de Barcelona el 2012
Tram. 314-18602/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds d’acolliment en família aliena a la de-
marcació de Lleida el 2012
Tram. 314-18603/10
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds d’acolliment en família aliena a la de-
marcació de Girona el 2012
Tram. 314-18604/10
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds d’acolliment en família aliena a la de-
marcació del Camp de Tarragona el 2012
Tram. 314-18605/10
Formulació p. 112
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds d’acolliment en família aliena a la de-
marcació de les Terres de l’Ebre el 2012
Tram. 314-18606/10
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds d’acolliment en família aliena a la de-
marcació de Barcelona el 2013
Tram. 314-18607/10
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds d’acolliment en família aliena a la demar-
cació de Lleida el 2013
Tram. 314-18608/10
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds d’acolliment en família aliena a la demar-
cació de Girona el 2013
Tram. 314-18609/10
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds d’acolliment en família aliena a la de-
marcació del Camp de Tarragona el 2013
Tram. 314-18610/10
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sol·licituds d’acolliment en família aliena a la de-
marcació de les Terres de l’Ebre el 2013
Tram. 314-18611/10
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
deute pendent amb el Taller Àuria d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-18612/10
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el deute pendent amb la Fundació Àuria d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-18613/10
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
planta de compostatge de Fumanya, a Sant Martí d’Albars 
(Osona)
Tram. 314-18614/10
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
disminució de la població d’ocells al Parc Natural dels Ai-
guamolls de l’Empordà
Tram. 314-18615/10
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
disminució del nombre de visitants al Parc Natural dels Ai-
guamolls de l’Empordà
Tram. 314-18616/10
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
bestiar que pastura al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà i l’impacte en el parc
Tram. 314-18617/10
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
hectàrees de pastura del Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà i l’impacte en el parc
Tram. 314-18618/10
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les caceres selectives que s’organitzen per a eliminar porcs 

senglars i daines al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empor-
dà i l’impacte sobre els ocells
Tram. 314-18619/10
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les zones sense cobertura de telefonia per a contactar amb 
el servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgèn-
cia 112
Tram. 314-18620/10
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
senyalització de les zones de cobertura del telèfon d’emer-
gències 112
Tram. 314-18621/10
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
recomanació del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència 112 de trucar al telèfon d’emergències 112 des de 
línies fixes de telèfon
Tram. 314-18622/10
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
integració de la resta de números d’emergència al 112
Tram. 314-18623/10
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
trucades no ateses i el funcionament del servei del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 els dies 8, 9 i 
10 de desembre de 2014 a Barcelona i a Reus (Baix Camp)
Tram. 314-18624/10
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
dispositiu previst per al servei d’emergències 112 els dies 8, 
9 i 10 de desembre de 2014
Tram. 314-18625/10
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
problemes tècnics del servei d’emergències 112 el dia 9 de 
desembre de 2014
Tram. 314-18626/10
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
tecnologia i l’equipament del servei d’emergències 112
Tram. 314-18627/10
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari previst per a la implantació al servei d’emergèn-
cies 112 dels dispositius electrònics recomanats pel Parla-
ment Europeu
Tram. 314-18628/10
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adaptació a les noves tecnologies del servei d’emergèn-
cies 112
Tram. 314-18629/10
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
protocol d’actuació del servei d’emergències 112
Tram. 314-18630/10
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els problemes de la base de dades del servei d’emergèn-
cies 112
Tram. 314-18631/10
Formulació p. 121
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de la cessió de dades de les companyies telefòniques 
al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-18632/10
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
termini previst per a renovar el sistema de localització geo-
gràfica del servei d’emergències 112
Tram. 314-18633/10
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència 112 de revisar o d’adaptar el programari de gestió 
Sèneca
Tram. 314-18634/10
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost del manteniment del programari Sèneca del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-18635/10
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’arbre de codis integrat al programari Sèneca del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-18636/10
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
formació en emergències dels coordinadors i supervisors 
del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-18637/10
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aplicació del criteri de subrogació en la licitació del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-18638/10
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
licitació del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgèn-
cia 112
Tram. 314-18639/10
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
conveni laboral dels treballadors del Centre d’Atenció i Ges-
tió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-18640/10
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la millora de les condicions de treball del Centre d’Atenció 
i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de l’Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelonès)
Tram. 314-18641/10
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
licitacions previstes per al Centre d’Atenció i Gestió de Truca-
des d’Urgència 112
Tram. 314-18642/10
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la despesa en externalitzacions i contractacions del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 del 2009 ençà
Tram. 314-18643/10
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures de protecció i seguretat a les instal·lacions del 

Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 del 
Barcelonès
Tram. 314-18644/10
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del lloguer de les instal·lacions del Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112 a l’Hospitalet de Llobre-
gat (Barcelonès) i a Reus (Baix Camp)
Tram. 314-18645/10
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de fer una campanya divulgativa per a millorar la uti-
lització del servei d’emergències 112
Tram. 314-18646/10
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
violència per homofòbia
Tram. 314-18647/10
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’activitat assistencial i del nombre de llits a les 
unitats d’hospitalització del 2009 ençà
Tram. 314-18648/10
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes per a afrontar els efectes de la crisi eco-
nòmica en la salut mental de la població
Tram. 314-18649/10
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost i els recursos destinats a salut mental i addicci-
ons del 2009 ençà
Tram. 314-18650/10
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació relativa al tancament imminent de l’Escola Vila-
magore, de Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental)
Tram. 314-18651/10
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
regulació de l’ús de dispositius de telefonia mòbil als centres 
educatius el curs 2015-2016
Tram. 314-18652/10
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el mapa de les mútues laborals i d’accidents del 2000 ençà
Tram. 314-18653/10
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la incapacitat laboral temporal i permanent del 
2002 ençà
Tram. 314-18654/10
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya amb re-
lació a la salut laboral del 2011 ençà
Tram. 314-18655/10
Formulació p. 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dades relatives al tràfic, la venda i el consum de drogues sin-
tètiques del 2000 ençà
Tram. 314-18656/10
Formulació p. 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
defensa del president de la Generalitat, de la vicepresidenta 
i consellera de Governació i Relacions Institucionals i de la 
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consellera d’Ensenyament en els judicis derivats de la que-
rella que va presentar la Fiscalia pel procés participatiu del 
9 de novembre de 2014
Tram. 314-18657/10
Formulació p. 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les condicions de la concessió pública d’un canal múltiple a 
Emissions Digitals de Catalunya, SAU, del Grup Godó
Tram. 314-18658/10
Formulació p. 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació dels beneficiaris de la renda mínima d’inserció que 
no perceben aquesta renda i no poden accedir a l’ajut esta-
tal per als desocupats de llarga durada
Tram. 314-18659/10
Formulació p. 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres d’adequació per a la posada en funcionament dels 
serveis especialitzats al CAP Rambla Marina, de l’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18660/10
Formulació p. 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mort d’un pacient durant el trasllat de l’Hospital Universitari 
Joan XXIII, de Tarragona, a l’Hospital Universitari de Bellvit-
ge el 25 de desembre de 2014
Tram. 314-18661/10
Formulació p. 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
conclusions de l’expedient informatiu amb relació a la mort 
d’un pacient durant el trasllat de l’Hospital Universitari Joan 
XXIII, de Tarragona, a l’Hospital Universitari de Bellvitge el 
25 de desembre de 2014
Tram. 314-18662/10
Formulació p. 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
decisió de traslladar un pacient amb infart de miocardi de 
l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, a l’Hospital 
Universitari de Bellvitge el 25 de desembre de 2014
Tram. 314-18663/10
Formulació p. 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
capteniment amb relació al pacient que va morir en el trasllat 
de l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona, a l’Hospi-
tal Universitari de Bellvitge el 25 de desembre de 2014
Tram. 314-18664/10
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió per a l’obertura les vint-i-quatre hores del ser-
vei d’hemodinàmica de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de 
Girona
Tram. 314-18665/10
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió per a l’obertura les vint-i-quatre hores del servei 
d’hemodinàmica de l’Hospital Universitari Arnau de Vilano-
va, de Lleida (Segrià)
Tram. 314-18666/10
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió per a l’obertura les vint-i-quatre hores del ser-
vei d’hemodinàmica de l’Hospital Universitari Joan XXIII, de 
Tarragona
Tram. 314-18667/10
Formulació p. 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reordenació horària i el calendari d’implementació del ser-
vei d’hemodinàmica de la Xarxa Hospitalària d’Utilització 
Pública
Tram. 314-18668/10
Formulació p. 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les necessitats detectades per a la reordenació horària del 
servei d’hemodinàmica de la Xarxa Hospitalària d’Utilització 
Pública
Tram. 314-18669/10
Formulació p. 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
conclusions de l’avaluació feta el 2014 amb relació al funcio-
nament del servei d’hemodinàmica de la Xarxa Hospitalària 
d’Utilització Pública
Tram. 314-18670/10
Formulació p. 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
servei del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 
112
Tram. 314-18671/10
Formulació p. 137



NOTES

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició europea ECF), en 
compliment del que estableix la Resolució 124/III del Parlament, sobre la utilit-
zació del paper reciclat en el Parlament i en els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990.

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) 
són una reproducció fidel dels documents originals entrats al Registre.

La numeració del BOPC no està necessàriament vinculada a una sola data.

ISSN: 0213-7798 · Dipòsit legal: B-20.066-1980 · Imprès a Multitext, SL 
www.parlament.cat

www.parlament.cat


20 de gener de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 478

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 17

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 el projecte de construcció del centre 
de rehabilitació del CAP Rambla Marina, de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-15444/10

Resposta del Govern
Reg. 100109 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 314-15444/10 
a 314-15446/10 us informo del següent:

El projecte de construcció del centre de rehabilitació 
del Centre d’Atenció Primària Marina de l’Hospitalet 
de Llobregat es preveu que estigui redactat el mes de 
març de 2015. El cost del projecte és de 80.000 € i 
s’ha encarregat la seva redacció a Llongueras Clotet, 
arquitectes mitjançant l’adjudicació del 24 de juliol de 
2014 corresponent a l’anunci de licitació publicat el 19 
de maig de 2014. L’empresa que ha formalitzat el con-
tracte de redacció del projecte és Infraestructures.cat

Les obres es podrien iniciar dins el primer semestre de 
2015. El cost previst de les mateixes és d’1.000.000 €  
i la licitació està prevista per al mes d’abril de 2015. 
L’empresa encarregada de formalitzar el contracte per 
a la construcció de les obres és Infraestructures.cat

L’entrada en funcionament està prevista per al primer 
semestre de 2016.

Barcelona, 9 de desembre de 2014

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de construcció del centre 
de rehabilitació del CAP Rambla Marina, de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-15445/10

Resposta del Govern
Reg. 100109 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-15444/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data prevista per a l’entrada en fun-
cionament del centre de rehabilitació del 
CAP Rambla Marina, de l’Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelonès)
Tram. 314-15446/10

Resposta del Govern
Reg. 100109 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-15444/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’incompliment de l’obligació prevista 
al concurs de rehabilitació de Catalunya de 
prestar el servei de rehabilitació a la Terra 
Alta
Tram. 314-15683/10

Resposta del Govern
Reg. 99095 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 des de 314-
15683/10 a 314-15685/10 us informo del següent:

A partir de l’1 de juliol de 2014, a conseqüència de la 
interlocutòria 196/2014, de 9 de juny, del Jutjat Con-
tenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona, no era 
possible oferir els serveis de rehabilitació i logopèdia 
ambulatòria en el local de la Fundació Terra Alta Segle 
XXI a Batea. Per aquest motiu el responsable d’aques-
ta Fundació va enviar un escrit als Serveis Territorials 
de Salut comunicant que, a partir del dia 1 de juliol, 
passarien a prestar el servei de rehabilitació i logopè-
dia ambulatòria de la Comarca de la Terra Alta, de 
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manera transitòria, al centre rehabilitador del CAP de 
Gandesa (únic centre acreditat en aquesta comarca pel 
Departament de Salut) mentre es disposava d’un nou 
local a Batea.

Aquesta decisió es prenia en virtut d’una Resolució del 
gerent de l’Institut Català de la Salut (ICS) que auto-
ritzava l’ús de les instal·lacions del CAP de Gandesa, 
posteriorment ampliada al CAP Batea, per al desenvo-
lupament dels serveis sanitaris de rehabilitació i logo-
pèdia ambulatòries, mentre no es resolgués el recurs 
contenciós administratiu. La rehabilitació domicilià-
ria es seguiria realitzant sense cap canvi.

Aquesta resolució es fonamentava en l’informe dels 
serveis jurídics de l’ICS en relació a la situació creada 
per la suspensió del servei de rehabilitació i logopèdia 
en la modalitat ambulatòria a determinats usuaris del 
municipi de Batea i atenia la sol·licitud de la Gerència 
de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre del CatSalut per 
tal que l’ICS autoritzés la Fundació a utilitzar, de for-
ma temporal, espais del CAP Batea per poder prestar 
els serveis adjudicats mitjançant contracte administra-
tiu amb el CatSalut. Alhora tenia en compte la comu-
nicació de la Gerència Territorial Tarragona - Terres 
de l’Ebre de l’ICS, per la qual la cessió d’aquest espai 
no interferia en la prestació assistencial que es realitza 
al CAP Batea.

L’esmentada resolució estableix que la Fundació es farà 
càrrec de la part proporcional de les despeses d’instal-
lació, de seguretat, de neteja i d’altres despeses relacio-
nades amb la utilització de l’immoble, així com que 
assumeixi, d’una banda, la responsabilitat civil dels 
danys i perjudicis que es puguin causar a l’ICS i a ter-
cers com a conseqüència de la utilització de l’espai au-
toritzat al CAP Batea i, de l’altra, la responsabilitat dels 
danys materials que es poguessin causar com a conse-
qüència de la utilització d’aquest espai.

Barcelona, 2 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el procediment administratiu seguit 
per a cedir l’ús d’espais públics de l’Institut 
Català de la Salut a una entitat privada a Ba-
tea (Terra Alta)
Tram. 314-15684/10

Resposta del Govern
Reg. 99095 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-15683/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’opinió del conseller de Salut amb re-
lació a la resposta del director dels Serveis 
Territorials de Salut a les Terres de l’Ebre a 
una demanda d’informació de l’alcalde de 
Batea (Terra Alta)
Tram. 314-15685/10

Resposta del Govern
Reg. 99095 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-15683/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la distribució territorial dels ajuts del 
Pla de garantia juvenil
Tram. 314-16449/10

Resposta del Govern
Reg. 99848 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 314-16449/10 us 
informo que la Generalitat de Catalunya destinarà en 
els propers set anys un total de 240 milions d’euros 
al Pla de Garantia Juvenil. Aquesta quantitat, sumant 
fons propis i fons provinents d’Europa, permetrà do-
nar cobertura a 111.000 joves catalans de 16 a 25 anys, 
donant acompliment així al mandat europeu d’oferir 
feina, pràctiques o formació a tota persona d’aquest 
perfil que completi quatre mesos a l’atur.

El dia 10 de setembre el Consell de Direcció del SOC 
(CDSOC) va aprovar les Bases per a l’estratègia d’ocu-
pació juvenil a Catalunya. Garantia Juvenil 2014-2020.

En el marc de la Garantia juvenil, i com a mesures 
per millorar la intermediació, el CDSOC ha aprovat 
la convocatòria per a la creació de la xarxa d’impul-
sors de la Garantia juvenil, que tindrà com a missió 
la d’informar i garantir el suport a les persones joves 
per a l’accés i la definició d’itineraris. Aquesta xarxa 
es desplegarà per tot el territori a nivell comarcal amb 
objectius anuals i permetrà actuar en xarxa entre les 
oficines de Treball i les oficines de Joventut.

Barcelona, 19 de desembre 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 municipis que tenen un pla local de 
seguretat
Tram. 314-16511/10

Resposta del Govern
Reg. 98464 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 314-16511/10 us 
informo del següent:

A data 10 d’octubre de 2014 s’han aprovat els plans 
locals de seguretat que corresponen als municipis se-
güents:

– Barcelona
– Tarragona
– Mataró
– Cornellà
– Viladecans
– Sant Boi de Llobregat
– Malgrat de Mar
– Valls
– Manresa
– L’Hospitalet de Llobregat

Pel que fa a l’aprovació del plans local de seguretat i al 
seu desenvolupament, és en el marc de les juntes locals 
de seguretat que el Govern, mitjançant el Departament 
d’Interior, en fa el seguiment corresponent. La junta 
local de seguretat, d’acord amb l’article 10 de la Llei 
4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de segu-
retat pública de Catalunya, té la funció d’analitzar i va-
lorar la situació de la seguretat pública en el municipi, 
d’elaborar i aprovar el pla de seguretat local i de fer-ne 
el seguiment i l’avaluació.

D’altra banda, d’acord amb la mateixa Llei 4/2003 (art. 
4.f) correspon als alcaldes informar el Ple de l’Ajunta-
ment sobre el pla local de seguretat aprovat per la jun-
ta local de seguretat.

Barcelona, 12 de desembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la incorporació al projecte de llei de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2015 d’un cànon de l’aigua per a les 
explotacions ramaderes
Tram. 314-16558/10

Resposta del Govern
Reg. 98840 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 314-16558/10 us 
informo del següent:

El Govern de la Generalitat ha presentat una proposta 
de mesura per al tipus de gravamen dels usos rama-
ders, a través de la Llei d’acompanyament dels pressu-
postos, per a l’any 2015.

Barcelona, 18 de desembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la participació de la Vall d’Hebron Ins-
titut d’Oncologia en el consorci Cancer Core 
Europe
Tram. 314-16570/10

Resposta del Govern
Reg. 99096 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 314-16570/10 us 
informo del següent:

El Cancer Core Europe (CCE) és un consorci format 
pels principals centres europeus de recerca integral en 
càncer, que neix del repte de trobar el tractament òp-
tim del càncer, degut, majoritàriament, a l’elevada di-
versitat en l’espectre d’alteracions genètiques (incloent 
però no limitat a mutacions i translocacions) que són 
diana de tractaments específics en els tumors dels pa-
cients que pateixen aquesta malaltia. Per tal de comba-
tre aquesta dificultat, els programes de recerca en càn-
cer han de ser portats a terme a gran escala.

Fruit d’aquesta necessitat, va néixer una iniciativa eu-
ropea impulsada pels 6 principals centres europeus de 
recerca oncològica: el Gustave Roussy Cancer Cam-
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pus Grand Paris (Villejuif, França), el Cambridge 
Cancer Centre (Cambridge, Regne Unit), el Karolinska  
Institutet - KI (Estocolm, Suècia), el Netherlands Can-
cer Institute - NKI (Àmsterdam, Holanda), el German 
Cancer Research Center - DKFZ i el seu centre nacio-
nal per malalties tumorals - NCT (Heidelberg, Alema-
nya) i el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (Barcelo-
na, Espanya).

L’objectiu d’aquest consorci és incrementar de manera 
significativa la supervivència amb bon estat de salut 
dels pacients de càncer a Europa mitjançant la preven-
ció de la progressió del càncer, el desenvolupament de 
comorbiditats i el deteriorament funcional. Les institu-
cions que el formen volen desenvolupar una platafor-
ma comuna per a la recerca i l’atenció al pacient amb 
uns estàndards harmonitzats que permetin realitzar 
projectes d’alta qualitat que beneficiïn de manera cla-
ra als malalts amb càncer. La participació financera es 
restringeix a una quota de participació per tal de finan-
çar la figura del cap científic de l’esmentat consorci.

A més, cada institució farà els seus millors esforços 
per complir la missió que comparteixen les 6 institu-
cions i participar de manera diligent en les activitats 
que es promoguin. En unir‐se al Cancer Core Europe, 
les parts reconeixen i es comprometen a respectar els 
drets dels pacients i a complir amb les lleis i regla-
ments vigents.

Barcelona, 2 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de construcció de l’Institut 
Lluís de Requesens, de Molins de Rei (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-16590/10

Resposta del Govern
Reg. 99990 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 314-16590/10 us 
informo del següent:

El Departament d’Ensenyament té previst aprovar el 
projecte executiu d’aquesta actuació en breu i seguida-
ment publicar la licitació de les obres.

Barcelona, 5 de desembre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la creació d’empreses per part dels joves
Tram. 314-16593/10

Resposta del Govern
Reg. 98785 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 314-16593/10 us 
informo del següent:

La resposta inclou els programes realitzats des de la 
Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i 
Treball Autònom, en l’àmbit de la seva competència,  
i en base a les dades processades dels anys 2012 i 
2013. Les dades de l’any 2014 no han estat encara pro-
cessades. Considerem com a joves les persones d’edat 
igual o inferior als 25 anys.

El Servei d’Emprenedoria ofereix a les persones em-
prenedores diferents serveis en l’àmbit del foment de 
d’emprenedoria, a través de la Xarxa Catalunya Em-
prèn: sensibilització, informació, assessorament, for-
mació i assistència tècnica adreçades a la població en 
general.

Any 2012:

– Empreses creades per joves, que han estat assesso-
rats per la xarxa d’entitats col·laboradores de la Xarxa 
Catalunya Emprèn: 305 empreses.

– Joves participants en accions d’assessorament i 
acompanyament: 2.481.

– Pressupost: 153.550 euros, que representa el 10% 
del pressupost, atès que els joves amb edat de 25 anys 
o menors de 25 anys representen aproximadament el 
10% de les persones que han rebut els serveis d’em-
prenedoria.

Any 2013:

– Les activitats de l’anualitat 2013-2014 de les entitats 
col·laboradores de la Xarxa Catalunya Emprèn es van 
iniciar al desembre de 2013 i finalitzaran el novembre 
de 2014, en conseqüència no estan processades les da-
des de l’anualitat 2013.

– Durant l’any 2013 es van atorgar 20 ajuts a joves de  
25 anys o menors de 25 anys per a la incorporació  
de socis en cooperatives o societats laborals per im-
port de 67.125 euros, el que representa un 8% sobre el 
total d’ajuts donats en aquest concepte.

Barcelona, 15 de desembre de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’emigració juvenil
Tram. 314-16594/10

Resposta del Govern
Reg. 99849 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 314-16594/10 us 
informo que, segons dades de l’Idescat, l’any 2012, 
28.478 joves de 15 a 29 anys van emigrar de Catalu-
nya. La major part d’aquests joves no tenien la nacio-
nalitat espanyola. En el cas dels joves emigrants que 
sí que tenien la nacionalitat espanyola, les dades ens 
indiquen que l’any 2012 van emigrar-ne de Catalunya 
2.319.

L’any 2013 el nombre de joves que van emigrar de Ca-
talunya va ser de 29.676. D’aquests, 2.697 tenien la na-
cionalitat espanyola.

El Pla de ciutadania i de les migracions: horitzó 2016 
contempla, per primer cop, el moviment emigratori 
com a reflex del canvi de cicle migratori que viu el 
país per l’existència de magnituds apreciables d’emi-
gració catalana cap a l’estranger, entre ells joves tam-
bé. En el cas dels joves, s’aposta per posar al seu abast 
les eines necessàries per progressar en el seu desenvo-
lupament individual com a ciutadans i participar no 
tan sols en la determinació del seu futur sinó també 
en la construcció de la societat de la qual formen part.

El Pla d’actuació en polítiques de joventut 2016 incor-
pora una iniciativa específica sobre mobilitat inter-
nacional i noves migracions juvenils amb la voluntat 
d’abordar de forma integral i transversal el fenomen 
migratori juvenil a Catalunya i articula les actuaci-
ons institucionals de suport a la nova emigració juve-
nil que s’impulsen des de diferents unitats i departa-
ments. Les mesures d’aquesta iniciativa se centren en 
tres grans àmbits:

– acompanyament a la migració i la mobilitat inter-
nacional, mitjançant programes informatius sobre els 
països de destí i mitjançant programes específics de 
suport (programes europeus Erasmus +, Eurodissea o 
Leonardo da Vinci). També cal destacar l’impuls de la 
Xarxa Eures, que ofereix serveis de difusió i orienta-
ció sobre tots aquests programes europeus.

– acompanyament als i les joves residents a l’estranger, 
en reforç i suport als casals catalans i a les delegacions 
del Govern de la Generalitat de Catalunya a l’exterior.

– impuls de mesures per al retorn i per a l’atracció de 
talent.

El principal motiu pel qual els joves decideixen emi-
grar és la recerca d’oportunitats laborals. El Govern 
ha emprès polítiques públiques en l’àmbit de l’ocupa-
ció i les relacions laborals per contribuir a la recupe-
ració econòmica, la creació d’ocupació i la reducció 
de l’atur a Catalunya: formació professional, contínua 
i ocupacional; polítiques actives d’ocupació, com el 
programa Inserjoves; foment de l’emprenedoria i del 
treball autònom; finançament de les empreses; foment 
de la negociació col·lectiva; mediació en els conflictes 
laborals, entre d’altres mesures.

Pel que fa a les mesures per retenir el talent, destaca 
el conveni que el Servei d’Ocupació de Catalunya ha 
signat amb la Secretaria d’Universitats i Recerca per a 
l’impuls a la inserció i la millora de l’ocupabilitat dels 
joves estudiants i graduats universitaris.

A més, el portal MónCat facilita que els joves catalans 
que hagin marxat a l’estranger per tal d’ampliar el seu 
talent retornin a Catalunya. Es pot tenir accés a les 
ofertes laborals existents a Catalunya, indicar l’expe-
riència laboral obtinguda a l’estranger i les titulacions 
acadèmiques aconseguides, si és el cas. Les empreses 
catalanes poden fer una cerca de joves residents a l’es-
tranger i de les seves experiències concretes a l’exte-
rior.

També s’ha posat en marxa el programa de mobilitat 
d’investigadors TECNIOSPRING, que ofereix ajuts a 
la contractació de personal investigador per a realitzar 
projectes de recerca aplicada orientats a la transferèn-
cia tecnològica en centres TECNIO durant dos anys.

Un dels objectius principals del programa és la incor-
poració de talent al sistema català de transferència tec-
nològica a través de la xarxa TECNIO. Aquest talent 
investigador respon tant a investigadors estrangers 
com a investigadors catalans que estan residint fora 
del país, d’aquesta manera, es fa possible que els in-
vestigadors puguin retornar a Catalunya.

Un altre objectiu del programa és dotar d’experiència 
internacional a investigadors catalans, residents a Ca-
talunya, facilitant-los una estada en una entitat, uni-
versitat o una empresa a l’estranger durant un any, i 
que, durant el segon any del projecte retornin a un cen-
tre TECNIO, aportant així nous coneixements al siste-
ma català de transferència tecnològica.

A banda, s’ha creat un Directori de Professionals per 
tal de facilitar a l’empresa la cerca de talent especia-
litzat en internacionalització i innovació. Així, es tre-
balla en estreta col·laboració amb entitats formatives, 
universitats catalanes i escoles de negocis fent la re-
cerca de joves formats en comerç internacional i/o in-
novació per tal que, amb la posterior acreditació, for-
min part del Directori que s’ofereix a les empreses.

També es disposa d’un Servei de cerca de talent per a 
totes aquelles empreses que ho sol·licitin. Aquest ser-
vei ofereix orientació per a identificar perfils profes-
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sionals en funció de les necessitats de l’empresa o del 
seu projecte de creixement i se li proporcionen possi-
bles candidats, d’acord a les seves necessitats, acredi-
tats al Directori.

Un altre aspecte a destacar és la posada en marxa del 
programa de Beques a la Xarxa Exterior en formació 
en internacionalització empresarial 2014-2015, amb 
una dotació de 600.000 €.

Per últim, s’ha articulat i reforçat el paper del Centre 
Europa Jove com a oficina especialitzada en mobilitat 
internacional i europea. Aquesta Oficina informa i as-
sessora els joves, entitats juvenils i professionals que 
vulguin participar en programes de mobilitat interna-
cional i europea. També assessora les altres Oficines 
Joves i Punts d’Informació Juvenil de la Xarxa en ma-
tèria de mobilitat internacional.

Barcelona, 19 de desembre de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’accés al batxillerat i a la formació 
professional i sobre l’abandonament prema-
tur dels estudis
Tram. 314-16596/10

Resposta del Govern
Reg. 99991 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 314-16596/10 us 
informo del següent:

Annex, us trameto, la relació d’alumnes matriculats 
en els ensenyament de batxillerat, cicles formatius de 
grau mitjà i cicles formatius de grau superior durant 
el període compres entre el curs 2010-2011 i el curs 
2014-2015.

L’abandonament prematur dels estudis és un indicador 
definit per la Unió Europea com el percentatge de per-
sones entre 18 i 24 anys amb un nivell d’estudis no su-
perior a l’ESO (corresponent al codis 0, 1, 2 i 3c de la 
classificació internacional ISCED) i que han declarat 
que no han rebut cap tipus d’educació o formació en 
les quatre setmanes precedents a l’entrevista.

La taxa d’abandonament prematur dels estudis en el 
3r trimestre de 2014 ha estat del 22,92%, lleugerament 
superior a la del trimestre anterior degut al factor esta-
cional que cada any es produeix a l’època estival. Les 

dades interanuals confirmen la tendència a la baixa 
(gairebé s’ha reduït en un 10% en quatre anys).

Barcelona, 5 de desembre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts als joves per a l’accés a l’ha-
bitatge
Tram. 314-16597/10

Resposta del Govern
Reg. 99850 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 resposta 
a la pregunta parlamentària 314-16597/10 us informo 
que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya va concedir a 
3.810 joves d’entre 18 i 35 anys ajuts per al lloguer.

D’altra banda, la taxa d’emancipació domiciliària dels 
i les joves catalans de 16 a 29 anys se situa, actual-
ment, en un 24,6%. L’evolució (segons dades de l’EPA) 
d’aquesta mateixa taxa durant els últims 5 anys queda 
recollida a la taula següent: 

Any 2010 2011 2012 2013 2014

Taxa d’emancipació 
(16-29 anys)* 27,5% 28,7% 29,7% 26,7% 24,6%

* Dades de l’EPA del 3r trimestre de cada un dels anys referenciats.

Barcelona, 19 de desembre de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones ateses en els 
punts d’informació juvenil del 2012 ençà
Tram. 314-16598/10

Resposta del Govern
Reg. 99851 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
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resposta a la pregunta parlamentària 314-16598/10 us 
informo que pel que fa al nombre de persones ateses 
als punts d’informació juvenil durant els anys 2012, 
2013 i 2014, trobareu la informació sol·licitada a la tau-
la següent:

Any Usuaris atesos*

2012 202.652
2013 213.617
2014** 177.311

* Dades extretes mitjançant l’aplicatiu de registre de la xarxa Catalana 
d’Informació Juvenil (xCSIJ).
** Les dades de 2014 corresponen al període que va de l’1 de gener 
al 30 de setembre.

D’altra banda, us informo que l’educació/formació, el 
treball, el lleure, la cultura, la salut i els esports són els 
àmbits temàtics més demandats.

Barcelona, 19 de desembre de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius del retard en el pagament 
a les entitats que gestionen els serveis resi-
dencials per als infants, gent gran i discapa-
citats el setembre del 2014
Tram. 314-16601/10

Resposta del Govern
Reg. 100097 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

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 res-
posta a les preguntes parlamentàries 314-16601/10, 314-
16602/10, 314-16603/10, 314-16604/10, 314-16605/10, 
314-16606/10, 314-16607/10, 314-16609/10, 314-
16610/10, 314-16611/10, 314-16612/10 i 314-16613/10 us 
informo que el motiu del retard en els pagaments de 
l’import corresponent a la prestació que realitzen enti-
tats que gestionen serveis residencials dirigits a infàn-
cia, gent gran i discapacitats per al mes de setembre de 
2014 és el problema de liquiditat que pateix la Tresore-
ria de la Generalitat de Catalunya derivat de les insufi-
ciències del model de finançament estatal. Aquests pa-
gaments es van efectuar el mes de novembre.

El Departament de Benestar Social i Família garanti-
rà a les entitats el pagament del 75% dels imports pre-
vistos per a la prestació de serveis residencials dirigits 
a infància, gent gran i discapacitat, corresponents al 
període de setembre a desembre. Mensualment, es ga-
ranteix el pagament de com a mínim el 50% del que 
correspondria pel servei prestat.

D’altra banda us informo que el Departament de Ben-
estar Social i Família manté una comunicació perma-
nent i directa amb el Departament d’Economia i Co-
neixement per assegurar el correcte compliment de les 
obligacions de pagament en funció de la disponibilitat 
de tresoreria.

Pel que fa a la manera i els criteris en què s’estan apli-
cant els retards en els pagaments, us faig avinent que 
es fa de manera proporcional, de forma que permeti a 
les organitzacions preveure, planificar i treballar per 
poder seguir atenent les seves obligacions, tant cap als 
usuaris dels serveis com cap als professionals que els 
desenvolupen. Com ja s’ha dit anteriorment, es garan-
teix el pagament de com a mínim el 50% del que cor-
respondria per servei prestat.

En relació amb com garantir les prestacions que re-
alitzen les entitats que gestionen serveis residencials 
dirigits a infància, gent gran i discapacitats, us infor-
mo que l’aplicació de la Llei de contractes del sector 
públic garanteix la prestació del servei a les persones. 
D’altra banda, els representants de les entitats i proveï-
dors que gestionen aquests serveis, han estat convocats 
i informats d’aquesta eventualitat i del calendari de pa-
gaments per al darrer quadrimestre de 2014.

Des de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials 
i la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència es va convocar i informar a les patronals i 
entitats més representatives de cada sector el calenda-
ri de pagaments per aquest darrer quadrimestre en els 
seus respectius espais de diàleg, espais que es man-
tenen oberts per a continuar tractant els aspectes re-
lacionats amb aquest assumpte que siguin necessaris.

D’altra banda us informo que la Comissió de Segui-
ment del Pla del Suport al Tercer Sector Social s’ha 
reunit en les dates següents:

– Primera reunió: 16 de gener de 2013
– Segona reunió: 22 d’abril de 2013
– Tercera reunió: 17 de juliol de 2013
– Quarta reunió: 23 d’octubre de 2013
– Cinquena reunió: 6 de febrer de 2014
– Sisena reunió: 15 de maig de 2014
– Setena reunió: 16 d’octubre de 2014

En aquesta darrera reunió, un dels punts de l’ordre del 
dia que es va tractar era en relació amb els pagaments 
pendents a les entitats del tercer sector social i estu-
diar possibilitats i procediments a seguir en aquestes 
situacions.

D’altra banda, us fem avinent que s’estableixen con-
tactes bilaterals amb aquelles entitats amb dificultat de 
tresoreria per a les seves incidències concretes.

Barcelona, 29 de desembre 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 calendari previst per al pagament 
del deute a les entitats que gestionen els 
serveis residencials per a infants, gent gran 
i discapacitats corresponent al setembre del 
2014
Tram. 314-16602/10

Resposta del Govern
Reg. 100097 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16601/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impagament a les entitats que ges-
tionen els serveis residencials per a infants, 
gent gran i discapacitats
Tram. 314-16603/10

Resposta del Govern
Reg. 100097 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16601/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a determinar quines de 
les entitats que gestionen els serveis resi-
dencials per a infants, gent gran i discapa-
citats poden suportar els retards en els pa-
gaments
Tram. 314-16604/10

Resposta del Govern
Reg. 100097 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16601/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per al pagament o l’impa-
gament de la prestació a les entitats que 
gestionen els serveis residencials per a in-
fants, gent gran i discapacitats
Tram. 314-16605/10

Resposta del Govern
Reg. 100097 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16601/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 100097 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16601/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 100097 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16601/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 100097 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16601/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures adoptades per la Comis-
sió de Seguiment del Pla de Suport al Tercer 
Sector Social amb relació als pagaments 
pendents a les entitats del tercer sector  
social
Tram. 314-16610/10

Resposta del Govern
Reg. 100097 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16601/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 100097 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16601/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 100097 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16601/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació facilitada a les entitats 
socials i empreses que gestionen serveis 
socials amb relació a les incidències de li-
quiditat i tresoreria
Tram. 314-16613/10

Resposta del Govern
Reg. 100097 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16601/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reforma de la Llei de la renda míni-
ma d’inserció
Tram. 314-16614/10

Resposta del Govern
Reg. 100027 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

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 314-16614/10 
a 314-16634/10, ambdues incloses, us informo del se-
güent:

Per al Govern de la Generalitat, la inserció sociola-
boral de les persones és un dels objectius principals. 
En aquest sentit, es pretén fer una reforma de la ren-
da mínima d’inserció que pivoti sobre la inserció labo-
ral, afegint-hi, si és el cas, d’una prestació econòmica 
simple, de tipus modular i gestionada electrònicament. 
Aquesta inserció s’ha de realitzar mitjançant mesures 
actives d’inserció sociolaboral, atenent a les diferents 
situacions i particularitats en relació al món del treball 
de les persones destinatàries.

Amb això, es dóna compliment al que disposa l’ar-
ticle 25.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya on 
s’estableix que «les persones excloses del mercat del 
treball perquè no han pogut accedir-hi o inserir-s’hi i 
que no disposen de mitjans de subsistència propis te-
nen dret a percebre prestacions i recursos no contribu-
tius de caràcter pal·liatiu, en el termes que estableixin 
les lleis.

Els principis rectors que han d’inspirar la reforma en-
tenem que han de ser els següents:

– Igualtat: el principi d’igualtat suposa que tots els 
ciutadans tenen el dret a percebre les prestacions i re-
cursos establerts a la llei sense cap mena de discrimi-
nació. Aquest dret es pretén configurar a la nova llei en 
un Programa d’Inserció social i laboral que s’instru-
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menti a través de polítiques públiques actives i d’una 
prestació econòmica no contributiva de caràcter pal-
liatiu.

– Solidaritat: el principi de solidaritat que ha d’inspi-
rar la nova llei, que emana dels preceptes estatutaris, 
suposa que totes les administracions públiques tenen 
la responsabilitat compartida de fer efectiva la lluita 
contra la pobresa i la inserció social i laboral de les 
persones.

– Subsidiarietat: aquest principi suposa que totes les 
administracions públiques participaran en la lluita 
contra la pobresa i la inserció social i laboral de forma 
activa, delimitant els àmbits d’actuació de cadascu-
na. Els preceptes relatius a la nova llei d’una Prestació 
d’Inserció Social i Laboral, quant a la percepció de la 

renda, s’aplicaran com a l’últim recurs públic possible 
per a la inserció laboral.

En conseqüència, l’objectiu de la reforma és intentar 
fer front a aquesta situació socioeconòmica que està 
patint avui la ciutadania, dotant d’instruments a les 
administracions per poder lluitar contra la pobresa 
d’aquelles persones que han estat excloses del mercat 
de treball i no tenen mitjans de subsistència ni la pos-
sibilitat immediata d’obtenir una ocupació.

El nombre de titulars i beneficiaris de la RMI que hi 
ha a Catalunya per nombre total, per gènere, per fran-
ges d’edat i per demarcacions, d’acord amb les dades 
de tancament mensual corresponen a l’últim dia del 
mes. En aquest cas, facilitem les del dia anterior de ca-
da data sol·licitada.

Expedients vigents (titulars) de la renda mínima d’inserció el 2014 per sexe i edat

Sexe Edat

Total Dones Homes 0-25 26-35 36-45 46-59 60-65

31.12.2013 24.988 13.896 11.092 1.041 5.873 9.261 7.315 1.498
28.02.2014 24.695 13.811 10.884 1.048 5.696 9.056 7.344 1.551
31.05.2014 26.091 14.537 11.554 1.079 5.904 9.581 7.884 1.643
31.08.2014 26.953 15.006 11.947 1.101 5.972 9.893 8.290 1.697
30.09.2014 26.407 14.770 11.637 1.080 5.841 9.606 8.172 1.708

Expedients vigents (titulars) de la renda mínima d’inserció el 2014 per demarcació

Total Barcelona  Girona Lleida Tarragona

31.12.2013 24.988 17.381 4.862 1.413 1.332
28.02.2014 24.695 17.113 4.783 1.451 1.348
31.05.2014 26.091 18.124 4.973 1.598 1.396
31.08.2014 26.953 18.691 5.110 1.669 1.483
30.09.2014 26.407 18.313 4.927 1.677 1.490

Beneficiaris de la renda mínima d’inserció el 2014 per sexe i edat

Sexe Edat

Total Dones Homes 0-25 26-35 36-45 46-59 60-65

31.12.2013 42.353 20.005 22.348 32.558 3.216 3.614 2.296 669
28.02.2014 41.494 19.513 21.981 31.910 3.137 3.557 2.254 636
31.05.2014 44.378 20.866 23.512 34.129 3.382 3.816 2.413 638
31.08.2014 46.129 21.751 24.378 35.533 3.539 3.926 2.501 630
30.09.2014 44.887 21.163 23.724 34.602 3.474 3.784 2.424 603



20 de gener de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 478

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 27

Beneficiaris de la renda mínima d’inserció el 2014 per demarcació

Total Barcelona  Girona Lleida Tarragona

31.12.2013 42.353 27.977 8.556 2.920 2.900
28.02.2014 41.494 27.183 8.402 2.966 2.943
31.05.2014 44.378 29.263 8.819 3.287 3.009
31.08.2014 46.129 30.410 9.107 3.423 3.189
30.09.2014 44.887 29.565 8.761 3.415 3.146

les noves sol·licituds que complien els requisits, d’acord 
amb l’Acord de Govern de 23 d’octubre de 2012, pel 
qual es determinen els criteris objectius i no discreci-
onals de prelació dels expedients de la renda mínima 
d’inserció) i es començà a amortitzar parcialment part 
d’aquests endarreriments. Aquest exercici 2014, amb 
la dotació de 173 M€, no hi ha llista d’espera per acce-
dir a la prestació.

El nombre total d’expedients suspesos per anys és el 
següent:

2011: 14.066 expedients
2012: 4.269 expedients
2013: 2.799 expedients
2014: 3.885 expedients (fins a 30 de setembre)

S’adjunta, en l’annex 1, els desglossaments de les sus-
pensions per motius.

Actualment, no hi ha temps d’espera entre la concessió 
de la prestació mitjançant resolució (prèviament apro-
vada per la Comissió Interdepartamental de l’RMI) i 
el seu primer abonament.

El termini mig d’entrada en pagament entre la data de 
sol·licitud inicial de la prestació RMI i la data de reso-
lució del mes en què es produeix el seu primer abona-
ment és el següent:

2011: 96,13 dies
2012: 313,95 dies
2013: 239,64 dies
2014: 139,01 dies (juny)

La prestació mitjana per expedient vigent ha estat la 
següent, amb el desglossament amb persones a càrrec 
i sense persones a càrrec:

Import mitjà de la prestació de la renda mínima d’inserció el 2014

Total
Titulars amb persones  

a càrrec
Titulars sense persones  

a càrrec

31.12.2013 487,57 € 440,30 € 524,27 €
28.02.2014 486,90 € 438,52 € 525,05 €
31.05.2014 493,14 € 439,61 € 534,49 €
31.08.2014 494,07 € 439,83 € 535,44 €
30.09.2014 494,32 € 439,94 € 536,20 €

Durant aquest 2014 s’ha prioritzat l’entrada en paga-
ment al nombre màxim d’expedients en què s’hagi 
concedit la prestació i als que se la concedeixi fins a 
finals d’any, en funció dels romanents de la partida 
pressupostària que hi hagi una vegada efectuat el pa-
gament de novembre i desembre, es procedirà a liqui-
dar endarreriments.

Això ha de ser així per garantir que totes les persones 
que avui en dia han sol·licitat l’RMI i estan esperant la 
seva aprovació, se’ls pugui atendre al més ràpid possi-
ble, prioritzant-los per sobre d’aquells en què en molts 
casos –tot i devent-los alguna mensualitat–, seguei-
xen percebent la prestació econòmica, o aquells altres 
que ja fa temps que la tenen extingida o suspesa per 
diversos motius (obtenció d’altres ingressos o presta-
cions, incompliments d’obligació, etc), per la qual co-
sa fins als darrers mesos de l’any no es pot valorar si 
es podrà procedir a l’abonament parcial d’endarreri-
ments.

A 30 de setembre de 2014 hi havia un total de 22.815 
titulars d’expedients en què se’ls devia algun import 
en concepte de prestació econòmica RMI.

Els endarreriments van començar-se a produir a par-
tir del mes d’abril de 2011 a fi de garantir que amb el 
pressupost que hi havia per a aquell exercici (130 M€)  
es pogués arribar a totes les persones que estaven per-
cebent la prestació i a aquelles que la sol·licitessin du-
rant aquell exercici i complissin els requisits. Amb 
l’increment extraordinari de pressupost de finals de 
2013 (2,8 M€), s’aconseguí finalitzar amb la llista d’es-
pera (no hi havia pressupost suficient per fer front a 
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El nombre de nous titulars d’expedients que s’han in-
corporat a l’RMI per anys són els següents:

Any 2011: 8.379
Any 2012: 3.055
Any 2013: 4.743
Any 2014: 5.624 (fins a 30 setembre)

El nombre total d’expedients extingits per anys és el 
següent:

2011: 4.817 expedients
2012: 12.903 expedients
2013: 6.411 expedients
2014: 5.281 expedients (fins a 30 de setembre)

S’adjunta, en l’annex 2, els desglossaments de les ex-
tincions per motius.

En total són 8.384 perceptors de la RMI, els que en-
tre gener de 2013 i setembre de 2014 han iniciat algun 
servei ocupacional, amb el detall per comarca i acci-
ons a l’annex 3.

El nombre total de titulars de la RMI que s’han in-
corporat al programa de plans d’ocupació Formació i 
Treball els anys 2013 i 2014, per convocatòries i per 
municipis es troba a l’annex 4.

El nombre de titulars de la RMI que han acabat el pro-
grama de Formació i Treball i que han trobat feina es 
podrà facilitar a primers de l’any 2015, que és quan 
haurà conclòs el termini que hi ha per poder conèixer 
quins dels participants de Formació i Treball han tro-
bat feina.

Dels 553 participants beneficiaris de la RMI que van 
acabar el programa Formació i Treball, 122 han reprès 
la renda, que són el 22% dels participants en l’esmen-
tat programa.

El nombre de titulars de la renda mínima d’inserció 
que han acabat el programa de Formació i Treball i que 
han passat a tenir una prestació per desocupació ha es-
tat de 55.

El nombre de titulars de la renda mínima d’inserció 
que han acabat el programa de Formació i Treball i que 
han passat a tenir un subsidi per desocupació ha estat 
de 441.

En relació amb les actuacions que ha portat a terme 
el Govern pels titulars de la renda mínima d’inserció 
que romanen al programa Formació i Treball, cal in-
dicar que d’acord amb la base 8 de l’annex de l’Ordre 
EMO/EMO/281/2013, d’11 de novembre, per la qual 
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per a la realització del Programa de Tre-
ball i Formació adreçat a persones aturades percep-
tores de la renda mínima d’inserció, i s’obre la con-
vocatòria per a l’any 2013, les accions finalitzaven el 
30 de juny de 2014, per la qual cosa en aquesta data, 
ja podien sol·licitar el retorn a la prestació econòmica 
RMI en el ben entès que seguissin complint amb la 

resta de requisits establerts en la normativa de l’RMI 
i que, prèviament, haguessin tramitat davant el SEPE, 
la sol·licitud de prestació d’atur o subsidi. Per tant, tal i 
com es responia anteriorment, un 22% dels 553 perso-
nes participants en les accions s’han reincorporat no-
vament a l’RMI (concretament 122). La resta no ha sol-
licitat la represa de la prestació RMI.

Per últim, a data d’avui encara no s’ha iniciat l’estudi 
d’avaluació per valorar la possibilitat de tornar a imple-
mentar l’establiment del complement salarial per als be-
neficiaris de la renda mínima d’inserció que estan inserits 
al mercat de treball. Cal recordar que aquests ajuts com-
plementaris d’inserció laboral es van incorporar per pri-
mera vegada a la renda mínima d’inserció mitjançant el  
Decret 408/2006, de 24 d’octubre, que modificava  
el Decret 339/2006, de 5 de setembre, de desplega-
ment de la Llei de la renda mínima d’inserció. Aquests 
ajuts complementaris s’atorgaven en el supòsit de sus-
pensió o extinció de la prestació econòmica RMI sem-
pre que el motiu fos la inserció laboral. La seva durada 
es trobava entre els 6 mesos i els 12 mesos en funció 
del tipus d’unitat familiar on s’havia produït la inser-
ció. En el supòsit de famílies nuclears era de sis mesos 
mentre que per a la resta d’unitats familiars o persones 
soles, aquest complement– que es percebia en paral·lel 
a la remuneració per treball– eren 12 mensualitats. El 
seu import estava referenciat a l’import de la prestació 
bàsica RMI i en aquell moment el percentatge a ator-
gar era del 35% (uns 140 euros mensuals), amb inde-
pendència de l’import de les retribucions que percebés 
el treballador. En tots els casos s’exigia que el contrac-
te tingués una durada mínima de 3 mesos i que, en el 
supòsit de contractes a temps parcials, el percentatge 
de jornada fos com a mínim del 70%.

Posteriorment, mitjançant el Decret 228/2008, de 18 
de novembre, es van millorar les condicions per a l’ac-
cés a aquest ajut complementari, reduint de 3 a 1 mes 
la durada mínima del contracte, tot i que es va suprimir 
en els supòsits d’extinció definitiva de la prestació (ja 
que l’extinció per inserció es materialitzava normal-
ment en contractes de durada igual o superior a 1 any 
i que anaven acompanyats posteriorment de prestaci-
ons i/o subsidis d’atur) i en els supòsits de contractes 
de fills menors de 30 anys, atès que en aquests supòsits 
els fills no computaven econòmicament a la unitat fa-
miliar ni comportaven la suspensió de la prestació de 
l’expedient (article 17.2 e) del Decret 339/2006 abans 
esmentat amb la modificació efectuada en el Decret 
408/2006 també esmentat).

Barcelona, 23 de desembre de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el model de garantia de rendes
Tram. 314-16615/10

Resposta del Govern
Reg. 100027 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16614/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 100027 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16614/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 100027 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16614/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 100027 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16614/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 100027 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16614/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import dels endarreriments pendents 
de pagament als beneficiaris de la renda mí-
nima d’inserció del 2011 ençà
Tram. 314-16620/10

Resposta del Govern
Reg. 100027 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16614/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 100027 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16614/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 100027 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16614/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el termini mitjà entre la concessió de la  
renda mínima d’inserció i el cobrament de  
la primera mensualitat del 2011 ençà
Tram. 314-16623/10

Resposta del Govern
Reg. 100027 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16614/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 100027 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16614/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 100027 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16614/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que han sor-
tit del programa de la renda mínima d’in-
serció del 2011 ençà
Tram. 314-16626/10

Resposta del Govern
Reg. 100027 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16614/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 100027 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16614/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de titulars de la renda mí-
nima d’inserció que han seguit el programa 
«Treball i formació» el 2013 i el 2014
Tram. 314-16628/10

Resposta del Govern
Reg. 100027 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16614/10.



20 de gener de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 478

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 31

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

Resposta del Govern
Reg. 100027 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16614/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 100027 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16614/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 100027 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16614/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 100027 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16614/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els titulars de la renda mínima d’inser-
ció que romanen en el programa «Treball i 
ocupació» durant uns mesos
Tram. 314-16633/10

Resposta del Govern
Reg. 100027 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16614/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 100027 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16614/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 100098 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

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 



20 de gener de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 478

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

resposta a les preguntes parlamentàries 314-16635/10, 
314-16636/10, 314-16637/10, 314-16638/10, 314-
16639/10, 314-16640/10, 314-16641/10, 314-16642/10, 
314-16643/10, 314-16644/10, 314-16645/10, 314-

16646/10, 314-16647/10, 314-16648/10, 314-16649/10 i 
314-16650/10 us informo que trobareu la informació 
sol·licitada a les taules següents: 

Nom centre
Capacitat  

registral 2011
Places  

pròpies
Places  

concertades
Places  

col·laboradores

Asilo de ancianos Hermanitas de los pobres Sunyer 24 0 0 0
Llar d’Avis Nova Reus 52 0 0 43
Natura Residencial 70 0 0 50
Residència Centro Evangélico FIEIDE asistencia  
a la 3ª edad 22 0 0 18
Residència d’Avis de Reus 112 112 0 0
Residència Geriàtrica Caliu 18 0 0 0
Residència Itaca Fortuny 81 0 63 0
Residència Itaca Reus 74 0 56 0
Residència San Jaime 25 0 0 15

Total 478 112 119 126

Nom centre
Capacitat  

registral 2012
Places  

pròpies
Places  

concertades
Places  

col·laboradores

Asilo de ancianos Hermanitas de los pobres Sunyer 24 0 0 0
Llar d’Avis Nova Reus 52 0 0 43
Natura Residencial 70 0 0 50
Residència Centro Evangélico FIEIDE asistencia  
a la 3ª edad 22 0 0 18
Residència d’Avis de Reus 112 112 0 0
Residència Geriàtrica Caliu 18 0 0 0
Residència Itaca Fortuny 81 0 63 0
Residència Itaca Reus 74 0 56 0
Residència per a gent gran Roger de Llúria 99 99 0 0
Residència San Jaime 25 0 0 15

Total 577 211 119 126

Nom centre
Capacitat  

registral 2013
Places  

pròpies
Places  

concertades
Places  

col·laboradores

Asilo de ancianos Hermanitas de los pobres Sunyer 24 0 0 0
Llar d’Avis Nova Reus 52 0 0 43
Natura Residencial 70 0 0 50
Residència Assistida Misericòrdia 110 0 41 0
Residència Centro Evangélico FIEIDE asistencia  
a la 3ª edad 22 0 0 18
Residència d’Avis de Reus 112 112 0 0
Residència Geriàtrica Caliu 18 0 0 0
Residència Itaca Fortuny 81 0 63 0
Residència Itaca Reus 74 0 56 0
Residència per a gent gran Roger de Llúria 99 99 0 0
Residència San Jaime 25 0 0 15

Total 687 211 160 126
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Nom centre
Capacitat  

registral 2014
Places  

pròpies
Places  

concertades
Places  

col·laboradores

Asilo de ancianos Hermanitas de los pobres Sunyer 24 0 0 0
Llar d’Avis Nova Reus 52 0 0 43
Natura Residencial 70 0 0 50
Residència Assistida Misericòrdia 110 0 48 0
Residència Centro Evangélico FIEIDE asistencia  
a la 3ª edad 22 0 0 18
Residència d’Avis de Reus 112 112 0 0
Residència Geriàtrica Caliu 18 0 0 0
Residència Itaca Fortuny 81 0 63 0
Residència Itaca Reus 74 0 56 0
Residència per a gent gran Roger de Llúria 99 99 0 0
Residència San Jaime 25 0 0 15

Total 687 211 167 126

Pel que fa al nombre de places de servei de centre de 
dia per a gent gran, podeu consultar la informació sol-
licitada a la taula següent: 

Nom centre
Capacitat 

registral
Places  

pròpies
Places  

col·laboradores
Places  

PEV
Data  
registre

Centre de dia per a gent gran de Reus 16 16 0 0 22/06/1994
Servei de suport d’acolliment diürn  
de la Residència Geriàtrica Caliu 7 0 0 0 11/05/1995
Centre de dia Itaca-Reus 15 0 5* 0 08/04/1997

Centre de dia els Àngels 25 0 20 0 22/04/2003

Centre de dia la Llar 30 0 25 0 21/04/2004

Centre de dia Mas Carpa 16 0 14 0 14/09/2004

Reus Centre de Dia 20 0 18 0 16/09/2004

Centre de dia Natura Residencial 19 0 14 0 17/12/2007

Centre de dia Itaca - Fortuny 15 0 5* 0 27/11/2007

Centre Diürn Especialitzat en Alzheimer 25 0 0 25 20/06/2011

Centre de dia per a gent gran Roger  
de Llúria - Reus 21 21 0 0 06/02/2012
Centre de dia Misericòrdia 30 0 0 0 03/06/2013

* previsió places a concertació any 2015

Barcelona, 29 de desembre de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

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

Resposta del Govern
Reg. 100098 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16635/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 100098 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16635/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places residencials per 
a gent gran a Reus (Baix Camp) el 2014
Tram. 314-16638/10

Resposta del Govern
Reg. 100098 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16635/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 100098 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16635/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 100098 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16635/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 100098 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16635/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 100098 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16635/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 100098 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16635/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 100098 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16635/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 100098 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16635/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places concertades a 
les residències i centres de dia per a gent 
gran de Reus (Baix Camp) el 2014
Tram. 314-16646/10

Resposta del Govern
Reg. 100098 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16635/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 100098 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16635/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 100098 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16635/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 100098 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16635/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places privades a les re-
sidències i centres de dia per a gent gran de 
Reus (Baix Camp) el 2014
Tram. 314-16650/10

Resposta del Govern
Reg. 100098 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16635/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de mòduls prefabricats 
amb què ha començat el curs 2014-2015
Tram. 314-16651/10

Resposta del Govern
Reg. 100034 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

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 314-16651/10, 
314-16652/10, 314-16653/10, 314-16654/10, i 314-
16655/10, us informo del següent:

Annex, us trameto, la relació de centres educatius amb 
mòduls prefabricats instal·lats el curs 2014-2015, i la 
relació de mòduls prefabricats que es retiraran durant 
l’any 2015.

El Departament d’Ensenyament instal·la i retira els 
mòduls prefabricats d’acord amb les necessitats d’es-
colarització, de manera que a llarg termini s’instal-
laran i es retiraran els mòduls que la situació reque-
reixi.

També us informo que l’organització i ús dels mòduls 
prefabricats depèn de cada centre, de manera que pot 
variar cada curs escolar.

Barcelona, 24 de desembre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels mòduls prefabricats 
prevista per al curs 2014-2015
Tram. 314-16652/10

Resposta del Govern
Reg. 100034 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16651/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió del Departament d’Ense-
nyament amb relació als mòduls prefabri-
cats
Tram. 314-16653/10

Resposta del Govern
Reg. 100034 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16651/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 100034 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16651/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 100034 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16651/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 98099 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 314-16662/10 us 
informo del següent:

Cal fer dues precisions: en primer lloc, l’Acord de la 
Comissió Bilateral de seguiment del pla estatal d’ha-
bitatge 2009-2012 referent a l’àrea de renovació Urba-
na «Centre urbà de Salt», es va signar el dia 3 de juny 
de 2010. La segona precisió és que la transferència de 
fons des del Ministeri d’Habitatge es feia directament 
a la Generalitat de Catalunya que els havia de trans-
ferir a l’Ajuntament o entitat gestora, a mesura que 
aquest acredités la execució d’actuacions.

En aquest sentit, l’acord Novè de l’Acord de la Comis-
sió Bilateral estableix el següent:

«Novè. Abonament de la subvenció pel Ministeri 
d’Habitatge

»L’abonament de la subvenció a càrrec del Ministeri 
d’Habitatge es realitzarà directament a la Generalitat 
de Catalunya, pagant-se 400.000,00 €, corresponents 
a l’aportació del Ministeri d’Habitatge per a l’any 2010 
a la firma del present Acord i prèvia acreditació de la 
col·locació del cartell informatiu corresponent, d’acord 
amb el Manual d’Imatge Institucional».

L’11 de novembre de 2010 l’Ajuntament va acreditar la 
instal·lació del cartell, però, el Ministeri no va realitzar 
la transferència a la Generalitat de Catalunya, argu-
mentant un error en la programació del pagament.

Per tal que no és perdés l’aportació prevista, es va sig-
nar un acord de reajustament d’anualitats en la Comis-
sió bilateral del 13 d’abril de 2011, en el qual se suma-
ven les aportacions previstes per al 2010 (400.000 €) i 
les del 2011 (2.307.500 €). Així la previsió final d’apor-
tació del Ministeri per l’any 2011 era de 2.707.500 €.

Aquesta aportació del Ministeri d’Habitatge es va fer 
efectiva el mes de juny de 2012.

L’Ajuntament de Salt, a data d’avui, ha justificat una 
despesa en les actuacions protegides de 426.607,46 €.  
D’acord amb la distribució d’aportacions previs-
ta a l’acord bilateral, la subvenció que li correspon a 
l’Ajuntament, per aquesta despesa, és de 149.811,22 €. 
Aquesta es va pagar el passat 28 novembre.
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Atesa la dificultat de dur a terme les actuacions que es 
plantejaven en l’Acord de 2010 i davant el fet que ja no 
està vigent el Reial Decret 2066/2009, que regulava 
el Pla estatal d’habitatge 2009-2012, s’ha demanat a 
l’ajuntament que elabori una nova proposta d’actuació 
que s’adapti al nou Pla estatal d’habitatge 2013-2016, 
regulat al Reial Decret 233/2014, de 5 d’abril, i en con-
cret a la regulació referent al programa de foment de la 
regeneració i renovació urbanes. En aquest sentit, cal 
indicar que en el conveni entre el Ministeri de Foment 
i la Generalitat de Catalunya per a la gestió d’aquest 
pla estatal, que es va signar el passat 22 de juliol, s’ha 
incorporat el centre urbà de Salt com una actuació in-
closa en el Pla estratègic de la Generalitat per a la exe-
cució del pla estatal.

Barcelona, 11 de desembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 98484 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 314-16669/10 us 
informo del següent:

En el cas de la comarca del Vallès Oriental, les ten-
dències han mostrat un increment al llarg dels darrers 
anys fins assolir, a la darrera temporada de caça, una 
densitat de 10,5 senglars per 100 Ha.

Pel que fa a l’evolució de les poblacions de conill cal 
recordar que és una espècie que es troba molt afecta-
da per l’elevada mortalitat que les malalties víriques 
provoquen. Això ha significat en general que les po-
blacions de conill a Catalunya siguin encara escasses. 
Malgrat això, s’han detectat zones, entre elles al Va-
llès Oriental, on les capacitats immunològiques han 
permès assolir abundàncies semblants a les d’abans de 
l’aparició de les malalties i que han donat lloc a explo-
sions demogràfiques. Els valors estimats de densitat 
mostren una forta variabilitat entre anys, conseqüèn-
cia típica de l’afectació de les malalties víriques. Així, 
ens trobem anys on les poblacions de conill quasi bé 
són testimonials i anys on les abundàncies es multi-
pliquen. Actualment la densitat estimada no arriba als  
5 conills per cada 100 Ha.

Pel que fa a les mesures adoptades, durant la tempo-
rada de caça 2014-15 es va incloure a la Resolució de 
caça la mesura de comunicació de cacera durant els 
mesos de juliol, agost i primera setmana de setembre 
mitjançant un formulari web. Aquesta mesura perme-
tia la regulació d’aquesta comunicació per tal d’agi-
litzar al màxim les caceres de control per tal de pre-
venir i reduir els riscos de danys als conreus. A més, 
i d’acord amb el procediment d’autorització excep-
cional, s’autoritzen accions de captura fora de la tem-
porada de caça mitjançant batuda, acostament i en 
alguns casos aguaits nocturns sota el control estricte 
dels agents rurals per tal de minimitzar els riscos per 
a la població. Per últim i d’acord amb la Llei 2/2014 de 
mesures fiscals, administratives, financeres i del sec-
tor públic, durant l’any 2014 s’ha resolt la declaració 
d’una zona d’emergència cinegètica a les comarques 
de Barcelona per les abundàncies i riscos del porc sen-
glar i del conill on queda inclosa gran part dels mu-
nicipis del Vallès Oriental. Aquesta declaració obliga 
als titulars de les àrees de caça a adoptar mesures per 
reduir les abundàncies a la vegada que l’administració 
competent en matèria cinegètica pot actuar si es con-
sidera que aquests titulars han deixat d’atendre les res-
ponsabilitats de gestió d’aquestes situacions.

Barcelona, 4 de desembre de 2014

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

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

Resposta del Govern
Reg. 98485 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 314-16671/10 us 
informo del següent:

El 2 d’octubre del 2014 es publicà al DOGC l’Edicte 
de 25 setembre de 2014, sobre una resolució referent 
al Pla rector d’ús i gestió de l’àmbit marí del Parc Na-
tural de Cap de Creus, el qual aprovava inicialment el 
Pla Rector d’Usos i Gestió (PRUG) i obria el període 
d’informació pública, que finalitzà el passat dia 25 de 
novembre.

L’Edicte també establia que cal sol·licitar, simultània-
ment al tràmit d’informació pública, informe dels or-
ganismes sectorials amb competències afectades, i 
concedir audiència pel termini de 45 dies als ajunta-
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ments de Roses, Cadaqués, el Port de la Selva, Llançà, 
al Consell Comarcal de l’Alt Empordà i a la Diputació 
de Girona.

A partir del passat dia 26 de novembre es va tancar el 
període de presentació d’al·legacions, no obstant, en-
cara se n’estan rebent tot i haver estat presentades en 
temps. En aquell moment per tant, es va obrir el període  
d’estudi jurídic i del contingut de les al·legacions i de  
resposta a les mateixes.

Barcelona, 4 de desembre de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del pressupost per a les uni-
versitats i per a l’educació superior en el pe-
ríode 2000-2014
Tram. 314-16675/10

Resposta del Govern

Reg. 100003 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

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 314-16675/10 us 
informo del següent:

Es respon en annex la informació requerida. La font 
de totes les estadístiques d’altres països correspon a 
l’Education at A Glance que edita l’OCDE. Les dades 
de Catalunya són d’elaboració pròpia, a partir de les 
fonts de bases de dades de la pròpia Secretaria d’Uni-
versitats i de l’Idescat.

Barcelona, 22 de desembre 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 l’evolució del pressupost per als parcs 
científics
Tram. 314-16676/10

Resposta del Govern
Reg. 100004 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

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 314-16676/10 us 
informo del següent:

Atès que els parcs científics i tecnològics no consoli-
den el seu pressupost amb la Generalitat de Catalu-
nya, tret del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 
(PRBB), només disposem de la informació sol·licitada 
per al PRBB. Es proporciona en document annex.

Els parcs científics i tecnològics que ho han considerat 
necessari han elaborat els seus propis plans de viabi-
litat, que han presentat als seus òrgans de govern per 
aprovació, per tant cal especificar que els plans de via-
bilitat no són conjunts Govern - Universitats sinó que 
són propis dels Parcs. Amb tot, la Secretaria d’Uni-
versitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya ha 
acompanyat als parcs que així ho han demanat en el 
procés de presentació i defensa dels seus plans de via-
bilitat, com ja s’ha referit en seu parlamentària en oca-
sions anteriors.

Barcelona, 19 de desembre 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 els edificis de propietat de la Genera-
litat que estan buits
Tram. 314-16683/10

Resposta del Govern
Reg. 99111 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 314-16683/10 us 
informo del següent:
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La política portada a terme pel Govern de la Gene-
ralitat, d’acord amb l’article 26 del Decret legislatiu 
1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Cata-
lunya, en relació als espais buits, és optimitzar aquests 
espais mitjançant la seva alienació, per subhasta públi-
ca, l’arrendament, mitjançant el concurs públic, o bé la 
seva concessió o l’atorgament d’un dret de superfície 
amb el corresponent cànon.

En document annex es facilita un llista dels edificis 
propietat de la Generalitat que actualment estan buits.

Barcelona, 19 de desembre 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 els equipaments en venda o conces-
sió en què es fan activitats esportives
Tram. 314-16696/10

Resposta del Govern
Reg. 98987 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 escrita, amb número de trami-
tació: 314-16696/10, sobre els equipaments en venda o 
concessió en què es fan activitats esportives, us trame-
to, en document annex, la informació facilitada per la 
Secretaria General de l’Esport.

Barcelona, 19 de desembre de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

D’entre els actius que té el Govern disposats a la venda 
a data d’avui, no n’hi ha cap on s’hi desenvolupin acti-
vitats esportives.

Ivan Tibau i Ragolta
Secretari General

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la venda dels terrenys del complex 
Joaquim Blume
Tram. 314-16697/10

Resposta del Govern
Reg. 98988 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 escrita, amb número de trami-
tació: 314-16697/10, sobre la venda dels terrenys del 
complex Joaquim Blume, us trameto, en document an-
nex, la informació facilitada per la Secretaria General 
de l’Esport.

Barcelona, 19 de desembre de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

No està prevista la venda d’aquest immoble.

Ivan Tibau i Ragolta
Secretari General

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes amb relació 
als danys causats per l’aiguat del 5 de se-
tembre de 2014 a Manlleu (Osona)
Tram. 314-16698/10

Resposta del Govern
Reg. 98841 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 314-16698/10 us 
informo del següent:

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) és coneixedora 
dels episodis d’inundació que ha patit darrerament el 
barri de la Coromina del municipi de Manlleu.

D’una banda, és important assenyalar que les lleres 
dels torrents abans Magí i Perer així com la del torrent 
de la Teuleria, discorren confrontant totalment o par-
cialment amb sòl urbà o urbanitzable, de manera que 
el seu manteniment i la seva conservació, pel que fa 
a la capacitat hidràulica, correspon a l’ajuntament, en 
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tant que organisme competent en matèria d’ordenació 
del territori i urbanisme.

D’altra banda, l’ACA, mitjançant els informes que ha 
emès sobre planejament general i sobre planejament 
derivat, ha definit i/o validat les actuacions de millo-
ra de les condicions de desguàs de les lleres, ja si-
gui mitjançant laminació de cabals, l’ampliació de les 
seccions de les lleres i/o de les cobertures o canalit-
zacions, les quals s’han d’incorporar en els futurs de-
senvolupaments urbanístics.

L’ACA, a Manlleu, fins al moment ha informat els do-
cuments de planejament urbanístic i ha determinat les 
consideracions a seguir a l’hora de la seva execució:

– POUM de Manlleu (Informe de l’ACA de febrer de 
2007)

– Pla parcial urbanístic PPU-1 el Mas (Informe de  
novembre de 2008)

– Pla parcial urbanístic PPU-11 Bellfort (Informe de 
juliol de 2011)

Per tant, la millora de la inundabilitat de l’àrea de la 
Coromina, condicionada per la limitada capacitat de 
les lleres i/o infraestructures de drenatge que traves-
sen el nucli urbà de Manlleu, està associada al desen-
volupament urbanístic dels sectors PPU-1 El Mas 
i PPU-11 Bellfort, els quals preveuen les actuacions 
necessàries d’adequació de la capacitat de desguàs de 
les lleres, ja sigui mitjançant infraestructures de la-
minació de cabals, o bé mitjançant l’ampliació de les 
seccions de les lleres i/o de les cobertures o canalit-
zacions. Aquest desenvolupament urbanístic dels sec-
tors esmentats, correspon a l’Ajuntament de Manlleu 
d’impulsar-ho, així com les actuacions que se’n de-
rivin, que s’hauran d’imputar total o parcialment als 
sectors.

L’ACA també ha actuat en l’exercici de les competèn-
cies d’inspecció del domini públic hidràulic (DPH) i 
en aquest sentit, després dels aiguats del mes de se-
tembre ha realitzat una inspecció de l’estat del torrent 
del Magí i durant les properes setmanes ha previst fer 
inspeccions als torrents del Perer i de la Teuleria, per 
traslladar la informació a l’Ajuntament de Manlleu, i 
oferir la col·laboració necessària per resoldre les situa-
cions que no s’ajustin a la normativa.

Així mateix, l’ACA també és competent en matèria de 
planificació de la inundabilitat, i en aquest sentit rea-
litza els estudis tècnics per delimitar el DPH que de-
fineix els cabals per diversos períodes de retorn així 
com la zona inundable i la delimitació de la zona fluvi-
al i sistema hídric, per donar compliment a la norma-
tiva hidràulica i urbanística així com al Real Decret 
d’Inundacions. En compliment d’aquesta darrera nor-
mativa, va fer l’Avaluació preliminar del risc d’inun-
dació (APRI) al 2011, així com els mapes de perillosi-
tat i risc d’inundació 2014, ambdós són consultables al 
web de l’ACA, on la conca del riu Ter forma part d’una 

Area de risc potencial significatiu d’inundació i el ter-
me municipal de Manlleu està identificat amb un dels 
trams que caldrà preveure mesures al Pla de gestió del 
risc d’inundaci.

A més a més cal tenir en compte, en cas d’un anun-
ci imminent de pluges, a nivell operatiu per activar les 
alertes i per a la possible gestió d’emergències, el Go-
vern es coordina amb els municipis per mitjà de l’acti-
vació del Pla d’Inundacions de Catalunya (INUNCAT).

Així mateix, per donar resposta a les necessitats de 
predicció, l’ACA ha fet accessible tota la informació 
disponible, a la ciutadania i a les organitzacions, per 
a què puguin desenvolupar les seves responsabilitats 
vers l’autoprotecció. A més a més, actua d’observatori 
tecnològic de l’aigua, analitzant els productes i serveis 
que són útils en l’àmbit de l’aigua a Catalunya, mitjan-
çant l’aparador del «servei d’avís primerenc per inun-
dacions».

Finalment l’ACA, mitjançant el Programa de manteni-
ment i conservació de lleres, ha realitzat actuacions de 
conservació i manteniment de les lleres del terme mu-
nicipal de Manlleu, adreçades a la millora de la funcio-
nalitat hidràulica de desguàs dels trams de llera pública 
afectats.

En aquest sentit, i pel que fa a trams no urbans, per 
a l’any 2014, l’ACA ha previst l’actuació de tallada i 
retirada de 8 arbres de grans dimensions al riu Ter, 
amb un pressupost 1.381,07 € (sense IVA), a finançar 
al 100% per l’ACA. Així mateix l’ACA, arran de la 
petició d’ajut de l’Ajuntament de Manlleu, ha conce-
dit una subvenció a aquest municipi, per un import de 
7.125,16 €, que ha de permetre a l’Ajuntament acabar 
les actuacions en trams urbans del riu Ter (iniciades 
per l’Ajuntament arran dels aiguats del 2013).

Properament l’ACA té previst publicar una nova con-
vocatòria de subvenció per a l’execució d’actuacions 
de manteniment i conservació de lleres en trams ur-
bans.

Barcelona, 18 de desembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el concurs públic per a la instal·lació 
de casinos de joc al Centre Recreatiu i Turís-
tic de Vila-seca i Salou (Tarragonès)
Tram. 314-16699/10

Resposta del Govern
Reg. 100005 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

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 314-16699/10 us 
informo del següent:

Pel que fa al punt 1, el 6 d’agost es va publicar una nota 
de premsa que detallava els sol·licitants pre-seleccio-
nats després que la Comissió Tècnica revisés la docu-
mentació que havia arribat dins del termini establert.

El 27 de novembre es publica la Resolució ECO/2633/2014, 
de 24 de novembre, amb el llistat definitiu de sol-
licitants admesos i exclosos i el nombre màxim d’au-
toritzacions a què pot optar cadascun dels sol·licitants 
a la segona fase.

En relació amb el punt 2, el 27 de novembre es publica 
la Resolució ECO/2633/2014, de 24 de novembre, per 
la qual s’aprova el llistat de sol·licitants admesos i el 
nombre màxim d’autoritzacions a què pot optar cada 
sol·licitant en la segona fase, així com els sol·licitants 
exclosos, en la primera fase del concurs públic per 
obtenir fins a un màxim de sis autoritzacions per a la 
instal·lació i l’explotació de casinos de joc en el centre 
recreatiu turístic de Vila-seca i Salou, convocat per la 
Resolució ECO/1345/2014, de 12 de juny.

Pel que respecta al punt 3, el Govern no valora les da-
tes ni els imports de les opcions de compra que puguin 
subscriure empreses i entitats financeres privades, ni 
els motius del seu ajornament.

El passat 11 de desembre se signa un acord entre el 
Govern de la Generalitat i “La Caixa” per a la gestió 
del sòl on s’ubicaran els Complexos Turístics Integrats 
dins de l’àmbit del CRT de Vila-Seca i Salou.

En referència al punt 4, la base 4.2.1 de la Resolució 
ECO/1345/2014, de 12 de juny, estableix el següent:

«4.2.1 Els sol·licitants han de justificar la seva solvèn-
cia econòmica i financera per mitjà dels següents do-
cuments:

a) Informe d’institucions financeres degudament ins-
crites en el Registre d’Entitats de Crèdit del Banc d’Es-
panya que posi de manifest que el sol·licitant o agru-
pació de sol·licitants en el seu conjunt, gaudeixen 
d’una situació financera prou sanejada per a fer front, 
d’acord amb les pràctiques usuals en els mercats finan-

cers, a inversions de més de 300 milions d’euros per 
cada autorització sol·licitada.

[...]»

Quant al punt 5 Les societats presenten la composició 
següent:

– BCN IR 3, SA: participada al 50% per Veremonte 
España, SLU i al 50% per Instant Glory Holdings Li-
mited (filial participada íntegrament per Melco Pro-
perty Development Limited).

– BCN Integrated Resorts 2, SA: participada al 95% 
per Veremonte España, SLU i al 5% per HR Spain, 
LLC.

Pel que fa al punt 6, la sol·licitud presentada per l’em-
presa BCN IR 1, SA, participada íntegrament per Ve-
remonte, ha quedat exclosa atès que la sol·licitant no ha 
presentat dintre dels terminis establerts la documenta-
ció necessària per acreditar la seva solvència tècnica 
en matèria d’explotació de casinos de joc i apostes a 
partir d’una relació de les prestacions realitzades du-
rant els darrers cinc anys exigida a la base 4.2.2 de la 
primera fase del concurs.

Quant al punt 7, la resposta és afirmativa.

En relació amb el punt 8, la resolució ECO/1345/2014 
condiciona l’inici de la segona fase del concurs de les 
autoritzacions de casino a l’aprovació del Pla director 
urbanístic, no la redacció de les bases que l’ha de re-
gular.

En resposta al punt 9, cal tenir present que la redacció, 
tramitació i aprovació del Pla director urbanístic és 
una competència del Govern, que no està condiciona-
da per cap plantejament comercial del projecte d’una 
empresa privada.

En relació amb la segona fase del concurs, que com-
prèn els punts de l’1 al 7, la resposta conjunta és la 
següent:

L’apartat 5 de l’article 4 de la Llei 6/2014, de 10 de 
juny, estableix:

«5. L’òrgan competent en matèria de joc ha de dictar 
una resolució per la qual s’iniciï el concurs públic per 
a obtenir les autoritzacions per a la instal·lació i l’ex-
plotació de casinos situats en un centre recreatiu tu-
rístic. Aquesta resolució ha d’aprovar les bases de la 
convocatòria i els terminis corresponents i ha d’esta-
blir que el concurs es divideixi en dues fases, totes dues 
eliminatòries.

a) La primera fase és de preselecció de sol·licitants i 
finalitza amb una relació d’admesos. Aquesta fase té 
per objecte acreditar, en els termes i l’abast que fixi la 
resolució d’inici, que els sol·licitants compleixin els re-
queriments per a participar en el concurs, la solvència 
tècnica en matèria gestió de joc i la solvència econòmi-
cofinancera. En aquesta fase s’ha d’aportar, entre al-
tres, un manual de blanqueig de capitals, en els termes 
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requerits per la legislació vigent, i documentació que 
demostri l’origen lícit dels fons de finançament i acre-
ditar la solvència amb relació a les activitats de joc.

b) La segona fase és de valoració de propostes i ad-
judicació de les autoritzacions per a la instal·lació i 
l’explotació de casinos situats en un centre recrea-
tiu turístic. Aquesta fase s’inicia amb la publicació 
de la resolució d’aprovació dels plecs, i té per objec-
te avaluar les propostes presentades pels sol·licitants 
admesos en la primera fase. El concurs ha de valorar 
positivament, pel que fa a l’interès turístic del pro-
jecte, les propostes que incloguin topònims de l’àrea 
d’influència del centre recreatiu turístic. Les pro-
postes s’han d’ajustar als requeriments mínims exi-
gits per la resolució d’inici, que s’han de concretar 
als plecs, entre els quals, els referits a inversions 
inicials mínimes a realitzar, en els termes establerts 
per l’apartat 4, i a la creació de llocs de treball. En 
aquesta fase s’han d’examinar, entre altres, els docu-
ments següents, els requisits dels quals han d’ésser 
establerts pels plecs:

– La memòria detallada dels sistemes previstos d’ad-
missió i control de jugadors, i d’adequació del manual 
de blanqueig de capitals presentat en la primera fase.

– El codi de bon govern i transparència, i l’establiment 
de sistemes de prevenció d’imputacions delictives.

– Un programa detallat, intern de l’empresa, relatiu a 
la prevenció de patologies associades al joc.

– Un programa que ha d’incloure, entre altres, els be-
neficis destinats als treballadors en matèria de conci-
liació de la vida personal i la laboral i la formació.

– Un programa d’àmbit cultural i social en benefici de 
l’àrea d’influència del centre recreatiu turístic.»

La Resolució ECO/1345/2014, de 12 de juny, per la 
qual s’inicia el concurs públic per obtenir fins a un 
màxim de sis autoritzacions per a la instal·lació i l’ex-
plotació de casinos de joc en el centre recreatiu turístic 
de Vila-seca i Salou, i s’aproven les bases de la prime-
ra fase del concurs es va dictar tal com assenyala el 
seu preàmbul:

«[...] De conformitat amb l’article 4 de la Llei 6/2014, 
del 10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 16 
de febrer, sobre centres recreatius i turístics, i d’esta-
bliment de normes en matèria de tributació, comerç i 
joc; la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc i el Decret 
204/2001, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el Regla-
ment de casinos de joc, [...]»

En aquest sentit, el preàmbul del Decret 204/2001, de 
24 de juliol, determina el marc regulatori de l’activitat 
dels casinos de joc i apostes que s’ubiquin en territori 
català:

«En compliment del mandat de l’article 5.2 de la Llei 
15/1984, de 20 de març, abans esmentada, el Regla-
ment de casinos de joc aprovat per aquest Decret regu-

la el règim i l’àmbit d’aplicació, els requisits que han 
de complir les societats que poden ser autoritzades per 
a la instal·lació i l’obertura i el funcionament de casi-
nos de joc, el règim de tramitació, modificació, renova-
ció i cancel·lació de les autoritzacions, [...]»

En el títol primer del Decret 204/2001, de 24 de juliol, 
sobre el règim d’autoritzacions, es disposa el següent:

«Article 5. Requisits de les empreses titulars

5.1 Les empreses titulars de casinos de joc, per poder 
obtenir les corresponents autoritzacions, han de reunir 
els requisits següents:

[...]

e) Les variacions de capital social i les transmissions 
d’accions o participacions han de ser comunicades a 
la Direcció General del Joc i d’Espectacles.

[...]

Article 19. Modificacions de les autoritzacions

19.1 Requereixen autorització prèvia de la Direcció 
General del Joc i d’Espectacles les modificacions de 
les autoritzacions d’instal·lació i de les d’obertura i 
funcionament que afectin algun dels aspectes següents:

a) La variació estatutària del règim jurídic de les apor-
tacions, accions o participacions de la societat.

[...]

19.2 Qualsevol altra modificació no continguda en els 
apartats anteriors i, especialment la variació del rè-
gim d’administració de la societat, de la composició 
dels òrgans d’administració o l’atorgament d’apodera-
ments o delegacions, haurà de ser comunicada a la Di-
recció General del Joc i d’Espectacles.»

El capítol 2 sobre infraccions i sancions del títol quart 
del Decret 204/2001, de 24 de juliol estableix el se-
güent:

«Article 55. Règim sancionador

L’incompliment del que estableix aquest Reglament 
s’ha de sancionar d’acord amb el que disposen la Llei 
1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim sancio-
nador en matèria de joc, la Llei 10/1990, de 15 de 
juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recre-
atives i els establiments públics, i el Decret 278/1993, 
de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits de competència de la Genera-
litat.»

Així, el règim sancionador en matèria de joc regulat 
per la Llei 1/1991, de 27 de febrer, estableix com a in-
fracció molt greu en el seu art. 3 apartats a, n i y:

«Article 3. Infraccions molt greus

Tenen la consideració de faltes molt greus les infrac-
cions següents:
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a) Organitzar, gestionar o explotar un joc sense te-
nir-ne les autoritzacions ni els documents exigits per 
aquesta Llei i pels reglaments específics o incomplint 
els requisits i les condicions que aquests estableixen, i 
també organitzar, gestionar o explotar un joc en locals 
o recintes no autoritzats, inclosos els espais públics, o 
fer-ho persones no autoritzades.

[...]

n) Modificar unilateralment o incomplir qualsevol de 
les condicions en funció de les quals han estat concedi-
des les autoritzacions preceptives o específiques.

[...]

y) Cedir, per qualsevol títol, autoritzacions per a l’ex-
plotació o la pràctica de jocs incomplint les condicions 
i els requisits fixats per la normativa vigent.»

Totes aquestes infraccions són punibles amb la re-
vocació de l’autorització per a les activitats de jocs i 
apostes tal com preveuen els articles 6 i 9 de la Llei 
1/1991, de 27 de febrer:

«Article 6. Sancions administratives

– 1 Les infraccions molt greus poden ésser sanciona-
des conjuntament o alternativament amb:

[...]

c) La revocació de l’autorització, el tancament del lo-
cal o la inhabilitació d’aquest, amb caràcter definitiu.

Article 9. Revocació d’autoritzacions

1. L’autoritat administrativa competent per a atorgar 
les autoritzacions en matèria de joc pot acordar-ne la 
revocació, mitjançant un procediment sumari, amb 
audiència dels titulars de les autoritzacions, en els su-
pòsits següents:

a) Si deixa de complir-se algun dels requisits essencials 
exigits per la normativa per a concedir l’autorització.»

Així mateix, com a infracció molt greu els correspon 
la sanció administrativa pecuniària més elevada, que 
ha estat modificada a l’alça pels casinos de jocs i apos-
tes que s’estableixin en l’àmbit del CRT, tal com pre-
veu l’art. 9 de la Llei 6/2014, de 10 de juny:

«Article 9. Règim sancionador

Les infraccions amb relació als casinos autoritzats 
en els centres recreatius turístics poden ésser sanci-
onades, pel que fa a les sancions pecuniàries fixades 
amb caràcter general per l’article 6.1.a, 2.a i 3.a de 
la Llei 1/1991, del 27 de febrer, reguladora del règim 
sancionador en matèria de joc, amb les quanties se-
güents:

a) Les infraccions molt greus, amb una multa d’entre 
100.001 i 3.000.000 d’euros. [...]»

Pel que fa a la continuïtat del concurs, la Resolució 
ECO/1345/2014, de 12 de juny, estableix en la seva ba-
se 10 el següent:

«– 10 Continuïtat del concurs, segona fase

Si a la primera fase del concurs han resultat preselec-
cionats un o més sol·licitants, una vegada es donin les 
condicions urbanístiques adients, l’òrgan competent en 
matèria de joc ha de dictar resolució en què declari 
oberta la segona fase del concurs i n’aprovi les bases 
corresponents.»

L’article 2, de la Llei 6/2014, de 10 de juny, preveu, pel 
que fa a la configuració d’espais i edificacions:

«Disposicions addicionals

[...]

Segona

[...]

6. Amb independència dels canvis que es puguin pro-
duir com a conseqüència de les modificacions del pla-
nejament de l’àmbit del centre recreatiu turístic de 
Vila -seca i Salou, es tindran en compte els valors i les 
reflexions del Catàleg de paisatge del Camp de Tar-
ragona pel que fa a la configuració d’espais i edifica-
cions.»

Així mateix, l’art. 9 del capítol segon del primer títol 
del Decret 201/2004, de 24 de juliol, estableix, pel que 
fa a la tramitació de l’autorització d’instal·lació d’un 
casino de joc:

«Article 9. Tramitació

9.1 Una vegada transcorregut el termini de presentació 
de sol·licituds i de la documentació annexa que s’ha 
d’adjuntar d’acord amb el que estableixi la convoca-
tòria, la Direcció General del Joc i d’Espectacles tra-
metrà una còpia a l’ajuntament de la localitat on es 
pretengui instal·lar el casino, per tal que emeti informe 
on es pronunciï sobre la conformitat de la localització 
amb els usos assenyalats per a la zona per l’ordena-
ment urbanístic corresponent.

[...]»

El govern escolta i respecta totes les opinions que 
s’emetin sobre aquest projecte, siguin favorables o 
contràries. Des d’un punt de vista turístic, allò que va-
lora el govern és que el desenvolupament de centres 
turístics integrats dins l’àmbit del CRT s’ajusti al pla 
estratègic de turisme vigent a Catalunya. D’altra ban-
da, s’han establert els mecanismes interns de coordi-
nació per a garantir que les actuacions administratives 
en l’àmbit del joc i de l’urbanisme al CRT siguin cohe-
rents amb l’esmentat pla.

Barcelona, 19 de desembre de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de la Moció 105/X, so-
bre el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre i 
sobre el Pla de protecció integral del delta 
de l’Ebre
Tram. 314-16701/10

Resposta del Govern
Reg. 99937 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 314-16701/10 us 
informo del següent:

Els mecanismes jurídics que està utilitzant el Govern 
contra el Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre (PHCE) 
són els que es varen informar en el control del compli-
ment de la Moció 105/X.

Així mateix, la Generalitat de Catalunya ha celebrat 
diverses reunions de coordinació per tal d’impulsar 
els acords establerts en la Moció esmentada. Entre 
aquests hi figura la possible convocatòria de la Comis-
sió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre per a 
principis de l’any vinent.

Pel que fa a les reunions de la Comissió de Sostenibi-
litat de les Terres de l’Ebre, aquesta es va reunir per 
darrera vegada el passat 4 d’abril de 2014.

Amb relació al treball iniciat dins del marc del Pla in-
tegral de protecció del Delta de l’Ebre (PIPDE), el Go-
vern de la Generalitat ha iniciat converses amb el Mi-
nisteri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient 
(MAGRAMA) per negociar un acord que permeti in-
corporar en el segon cicle de planificació hidrològica 
de la conca de l’Ebre, concretament en el seu progra-
ma de mesures que garanteixin la protecció del Delta 
de l’Ebre, les mesures pendents d’executar del PIPDE 
actual que mantinguin la seva vigència, i/o les noves 
mesures que es considerin necessàries per assolir els 
objectius de qualitat de la planificació.

En quant els regadius, el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural està 
revisant-los dins del Pla de Regadius 2008-2020.

Amb relació a l’aprovació el passat 8 d’octubre, per 
part del Consell de l’aigua de la demarcació de l’Ebre, 
de l’Esquema de Temes Importants (ETI), informem 
del següent:

El Consell de l’aigua és un fòrum representat per l’Ad-
ministració General de l’Estat, les Comunitats Autò-
nomes, les organitzacions i associacions de defensa 
dels interessos ambientals, econòmics i socials rela-
cionats amb l’aigua i els usuaris. Tots aquests repre-
sentants exposen i coordinen les respectives visions 

sectorials amb incidència en la planificació hidràulica. 
El seu President és el de l’Organisme de conca.

La votació dels representants de la Generalitat de Ca-
talunya el passat 8 d’octubre va ser contrària a l’apro-
vació de l’ETI, per considerar que aquest no abordava 
amb rigor la necessària revisió dels cabals de manteni-
ment al tram final de l’Ebre.

Tanmateix, cal tenir present que la representació de 
Catalunya en aquest Consell de l’Aigua (6 vocals, d’un 
total de 89) suposa un percentatge molt petit d’influèn-
cia en la presa de decisions, raó per la qual l’ETI va ser 
aprovat per àmplia majoria.

A partir d’aquest fet, la Generalitat continuarà opo-
sant-se a la futura aprovació de la revisió del PHCE, 
presentant-hi les al·legacions escaients, atès que la 
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre no demostra vo-
luntat per adaptar el règim de cabals ambientals en el 
tram final de l’Ebre a les necessitats actuals,

Barcelona, 18 de desembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el trasllat de les instal·lacions del Cen-
tre de Tecnificació Esportiva d’Esplugues de 
Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-16703/10

Resposta del Govern
Reg. 98989 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 escrita, amb Número de Tra-
mitació: 314-16703/10, sobre el trasllat de les instal-
lacions del Centre de Tecnificació Esportiva d’Esplu-
gues de Llobregat (Baix Llobregat), us trameto, en 
document annex, la informació facilitada per la Secre-
taria General de l’Esport.

Barcelona, 19 de desembre de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

Informem que no està prevista la venda dels terrenys a 
què fa referència la pregunta.

Ivan Tibau i Ragolta
Secretari General
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de Repsol de fer prospec-
cions amb ones sonores a l’àrea de la plata-
forma Casablanca, davant el delta de l’Ebre
Tram. 314-16711/10

Resposta del Govern
Reg. 98842 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 314-16711/10 us 
informo del següent:

La Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) determina 
que el seguiment dels efectes sobre els cetacis i les tor-
tugues marines es faran seguint les recomanacions del 
document del Joint Nature Conservation Comittee de 
2010, tal i com demanava la Direcció General de Po-
lítiques Ambientals. No obstant això, cal tenir present 
que amb posterioritat a l’informe emès per la Direcció 
General esmentada, aquesta ha tingut constància de 
l’existència d’altres documents orientatius actualitzats, 
els quals es detallen en l’annex I.

Considerem que seria convenient incorporar i adoptar 
les directrius i els criteris d’aquests nous documents 
als preceptes que ja ha tingut en compte la DIA.

Tanmateix, no es té constància de la incorporació d’al-
gunes mesures proposades a la DIA, com seria evi-
tar les actuacions en hores nocturnes per la dificultat 
de detectar espècies sensibles, la prolongació del soft-
start, ajustant-lo a un rang que minimitzi la durada de 
l’impacte però que alhora permeti una resposta segu-
ra als individus d’espècies sensibles que es podrien 
trobar a l’abast d’aquest impacte. No obstant, davant 
la previsió de coordinar tasques amb l’administració 
de la Generalitat, considerem que es podran ajustar 
aquests criteris, així com incorporar les directrius i re-
comanacions dels documents abans esmentats.

Pel que fa a la coordinació entre el Ministeri d’Agri-
cultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) 
i la Direcció General del Medi Natural i Biodiversi-
tat de la Generalitat de Catalunya, la Subdelegació del 
Govern de l’Estat a Tarragona va sol·licitar a la Direc-
ció General del Medi Natural i Biodiversitat l’emissió 
d’un informe sobre el projecte, en el marc del tràmit 
de consultes a les administracions públiques afectades 
i de l’estudi d’impacte ambiental.

El 28 de febrer de 2013, l’Àrea del Medi Natural dels 
Serveis Territorials de Tarragona del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural va informar que:

– Considerant que el projecte es localitza en una àrea 
IBA proposada com a ZEPA i que podria afectar les 

espècies bussejadores com ara el Marcarell (Morus 
bassanus), el Corb marí emplomallat (Phalacrocorax 
aristotelis), el Gavot (Alca torda), la Baldriga balear 
(Puffinus mauritanicus), i altres espècies de l’avifauna, 
també protegides com ara l’Ocell de tempesta (Hyfro-
bates pelagicus) i la Gavina corsa (Larus audoninie), 
és recomanable l’execució dels treballs durant el pe-
ríode en què aquesta té poca presència a la zona, és a 
dir, durant els mesos d’estiu.

– Amb relació a l’afectació a la fauna marina, conclou 
que les mesures preventives que es preveuen aplicar 
poden ser suficients per considerar impactes moderats 
o compatibles, sempre i quan, com preveu el projecte, 
els treballs es facin fora dels períodes de migració dels 
cetacis.

Durant el tràmit d’avaluació i a partir de la informació 
aportada per l’estudi d’impacte ambiental, la Direcció 
General de Polítiques Ambientals va considerar opor-
tú, en la seva resposta a la consulta específica, puntua-
litzar una sèrie de mesures addicionals que es detallen 
a continuació:

«El conjunto de medidas adicionales que la Direc-
ción General de Políticas Ambientales considera im-
prescindible aplicar para la viabilidad ambiental del 
proyecto es el siguiente:

»– Es necesario incorporar la limitación de la propa-
gación horizontal de la onda acústica adoptando una 
adecuada configuración de despliegue de ondas y sin-
cronización de los pulsos acústicos, incorporando de 
este modo la medida propuesta en el documento am-
biental, tal y como contemplaba el documento ambien-
tal previo al EIA.

»– Prolongar el período de protección preventiva de 
los cetáceos incluyendo los meses de abril y marzo, 
de modo que el período en el que no se podrán eje-
cutar las actuaciones pasa a ser de marzo a julio, ya 
que el período de paso de rorcual común (Balaenopte-
ra physalus) va de febrero a julio, si bien en febrero el 
paso es todavía muy poco intenso.

»– No realizar la emisión de ondas durante la noche, 
período de mayor dificultad para la detección de 
cetáceos.

»– Incorporar también un observador de cetáceos en 
la embarcación de apoyo (además del barco de inves-
tigación sísmica que contempla el EIA), con el fin de 
localizar individuos o grupos de cetáceos en las pro-
ximidades del área de prospección, o incrementar las 
probabilidades de localización.

»– Realizar una prospección de cetáceos previa al de-
sarrollo de la sísmica. De acuerdo con las directrices 
de la Joint Nature Conservation Comittee1, en condi-
ciones de profundidad superiores a los 200 metros, el 

1. Joint Nature Conservation Comittee. 2010. JNCC guidelines for mi-
nimising the risk of injury and disturbance to marine mammals from 
seismic surveys. 
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muestreo previo debe durar un mínimo de 60 minutos 
y su objetivo es localizar la presencia de cetáceos en 
un radio mínimo de 500 metros.

»– En lo referente al soft-start, el período entre el ini-
cio del soft-start y el inicio de la sísmica y avance de 
las líneas no debe ser inferior a 20 minutos ni superior 
a 40, ya que se prolongaría el impacto de forma inne-
cesaria.

»– Comunicar y planificar de manera coordinada el 
conjunto de medidas preventivas y correctoras del 
impacto sobre la fauna con la Dirección General de 
Medio Natural y Biodiversidad del Departamento  
de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y 
Medio Natural de la Generalitat de Catalunya.

»– Acordar con la Dirección General de Pesca y Asun-
tos Marítimos de la Generalitat de Catalunya medidas 
adicionales para minimizar el impacto sobre la pes-
ca, enfocado a reducir el impacto sobre los peces, más 
allá de compensaciones económicas por impacto so-
bre la actividad pesquera.»

Segons es desprèn de la resolució de la DIA, i en rela-
ció amb el primer punt de les condicions suggerides, 
els dispositius d’emissió d’ona acústica estan disse-
nyats de manera que aquesta es dirigeixi directament 
al fons i no hi hagi propagació lateral. Així mateix, en 
el mateix paràgraf (pàg. 86177) s’esmenta que les ones 
es propaguen en totes direccions, tot i que la major 
part de l’energia s’emet directament al fons. No s’acla-
reixen del tot els dubtes expressats per la Direcció Ge-
neral de Polítiques Ambientals pel què fa la direccio-
nalitat de les ones emeses.

S’incorpora l’observador addicional a les embarcaci-
ons auxiliars proposat per la Direcció General de Polí-
tiques Ambientals per a la detecció de cetacis i la DIA 
determina que en resposta a les mesures proposades 
per la Direcció General de Polítiques Ambientals, es 
consensuarà amb la Generalitat de Catalunya el calen-
dari d’actuacions per a minimitzar l’impacte potencial 
sobre els cetacis, donant així resposta a les considera-
cions aportades en fase de consulta.

La DIA determina que tindrà lloc, a petició de la Di-
recció General de Polítiques Ambientals, la coordi-
nació amb l’administració de la Generalitat de Cata-
lunya responsable de la gestió de Pesca, amb la qual 
consensuarà els calendaris d’actuacions previstos i  
es contactarà amb les confraries afectades. En respos-
ta al mateix punt, el promotor ha elaborat un document 
de càlcul del lucre cessant en cas d’afecció del projecte 
a l’activitat pesquera.

Barcelona, 18 de desembre 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 mesures per a evitar el tancament 
de les empreses del grup Neoelectra, d’Aran
Tram. 314-16712/10

Resposta del Govern
Reg. 100278 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 314-16712/10 us 
informo del següent:

Les tres empreses del grup Neoelectra a la Vall 
d’Aran, Caviar Nacari, Neoelectra Aran i Carboneco, 
són objecte d’un seguiment específic per part de la Di-
recció General d’Indústria (DGI) en el marc del Pro-
tocol d’actuacions en els processos de reestructuració 
empresarial. Des del mes juny s’han dut a terme ges-
tions amb tots els agents (direcció de l’empresa, repre-
sentants dels treballadors, autoritats locals, etc.) per tal 
de trobar una sortida que permetés mantenir l’activitat 
productiva.

Com ha passat en altres indústries cogeneradores, 
s’ha identificat clarament la reforma elèctrica impul-
sada pel Govern Central com la causa que ha provo-
cat aquesta situació i ha compromès la viabilitat de 
les empreses. Aquest nou marc regulatori ha compor-
tat un canvi d’escenari que fa inviables projectes que 
s’havien executat en base a altres hipòtesis i demostra 
poca sensibilitat cap a l’economia productiva per part 
del legislador.

Les empreses Carboneco i Neoelectra, presentaren 
expedients de suspensió de contactes davant dels Ser-
veis territorials a Lleida del Departament d’Empresa 
i Ocupació. En ambdós expedients el període de con-
sultes finalitzà amb acord entre les parts i decidint una 
suspensió de contractes 180 dies, dins d’un període 
comprès entre el 3 de juny de 2014 i el 31 de novembre 
de 2015. L’expedient de Carboneco afecta als 2 treba-
lladors de la plantilla i el de Neoelectra a 8 dels 9 tre-
balladors.

En data 8 de setembre de 2014 es declara en concurs 
l’empresa Neoelectra, en data 6 d’octubre de 2014 es 
declara en concurs l’empresa Carboneco i en data  
8 d’octubre de 2014 l’empresa Caviar Nacari. Un cop 
les empreses estan en situació de concurs, la capacitat 
d’actuació queda limitada.

Tanmateix, la DGI, en el marc de col·laboració amb els 
Jutjats del Mercantil de Catalunya, duu a terme les ac-
tuacions encaminades a mantenir l’activitat productiva 
a través de la venda de la unitat productiva. En aquest 
sentit, s’ha difós la informació relativa al concurs per 
aconseguir una concurrència d’ofertes que respongui 
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millor a les necessitats del concurs, de forma que, en 
acabar el termini, s’havien presentat quatre ofertes per 
a la totalitat del grup.

Des de la DGI es va traslladar a l’AC la necessitat 
de preservar l’activitat industrial a Catalunya, man-
tenir els 90 llocs de treball en el conjunt d’empreses 
a l’Estat i poder en la mesura del possible incidir en 
la re-contractació dels 51 acomiadats. De fet, aquest 
criteri i sobretot també el preu de l’oferta (i les con-
dicions de pagament de la mateixa) han estat els va-
lorats en les propostes de millora d’ofertes que es va 
celebrar el dia 18 de desembre als jutjats mercantils 
de Barcelona. L’oferta guanyadora ha esta la presen-
tada pel fons d’inversió nord-americà Sandton Capi-
tal. Pendent de l’adjudicació definitiva per part del 
Jutge, Sandton assumeix la totalitat de la plantilla i es 
compromet a readmetre els treballadors acomiadats 
als darrers mesos.

D’aquesta forma, es confirma la continuïtat de l’acti-
vitat a la Vall d’Aran. Tanmateix, caldrà veure com 
els nous propietaris recondueixen l’operació del grup 
Neoelectra a la Vall d’Aran, ja sigui amb la utilització 
de combustibles alternatius o amb altres mecanismes, 
i n’asseguren la viabilitat en l’escenari de la reforma 
elèctrica impulsada pel Govern Central, atès que la se-
va rendibilitat depenia sobretot de les vendes d’electri-
citat provinents de la planta de cogeneració.

Barcelona, 9 de gener de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions conjuntes amb l’Ajun-
tament de Sarrià de Ter (Gironès) per a tro-
bar noves indústries per al sòl industrial de 
Torraspapel
Tram. 314-16733/10

Resposta del Govern
Reg. 100279 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 314-16733/10 us 
informo del següent:

En el marc del protocol d’actuacions en els processos 
de reestructuració industrial, que es va posar en marxa 
el mes de gener de 2014 quan es va tenir constància del 
possible tancament de la planta de Torraspapel, s’està 
treballant en la recerca d’una alternativa industrial.

En aquest sentit s’ha presentat l’emplaçament de Sar-
rià de Ter a potencials inversors del mateix sector pa-
perer amb l’objectiu de reprendre l’activitat producti-
va. Tanmateix, cal assenyalar que aquests processos 
tenen una maduració llarga, i més en aquest cas parti-
cular, en què ja hi ha uns actius productius dels quals 
cal valorar-ne la idoneïtat per a un nou procés.

Barcelona, 9 de gener de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de regular les proves de jò-
necs amb visitants
Tram. 314-16742/10

Resposta del Govern
Reg. 98486 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 314-16742/10 us 
informo del següent:

Les competències del DAAM relatives a l’ordenació 
de les explotacions ramaderes se centren en la sanitat 
animal, el benestar animal i la protecció dels animals. 
El DAAM sempre ha vetllat pel compliment dels re-
quisits relatius a aquests aspectes.

Barcelona, 11 de desembre de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de pagament dels ajuts 
agroambientals del 2013 als arrossaires del 
delta de l’Ebre
Tram. 314-16743/10

Resposta del Govern
Reg. 98487 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 314-16743/10 us 
informo del següent:
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El pagament es realitzarà quan el MAGRAMA aporti 
el 45% restant.

Barcelona, 11 de desembre de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de pagament dels ajuts 
agroambientals del 2014 als arrossaires del 
delta de l’Ebre
Tram. 314-16744/10

Resposta del Govern
Reg. 98947 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 314-16744/10 us 
informo del següent:

Les inspeccions del compliment de les mesures agro-
ambientals de l’any 2014 es fan entrat l’any 2015, i per 
tant no és possible el seu pagament en l’any convocant. 
Sempre, els ajuts agroambientals de l’arròs, s’han pa-
gat a anys vençuts. La previsió de pagament és que es 
faci efectiva quan l’Estat faci la seva aportació durant 
el 2015.

Barcelona, 15 de desembre de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts agroambientals del 2013 per 
als arrossaires del delta de l’Ebre transferits 
pel Govern de l’Estat
Tram. 314-16745/10

Resposta del Govern
Reg. 98488 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 314-16745/10 us 
informo del següent:

No és possible precisar un percentatge específic de 
l’ajut agroambiental de l’arròs ja que el MAGRAMA 
fa una aportació global pels pagaments de les diferents 
línies del PDR de Catalunya, on es troba inclòs aquest 
ajut.

Barcelona, 11 de desembre de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts agroambientals del 2014 per 
als arrossaires del delta de l’Ebre transferits 
pel Govern de l’Estat
Tram. 314-16746/10

Resposta del Govern
Reg. 100180 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 314-16746/10 us 
informo del següent:

No és possible precisar un percentatge específic de 
l’ajut agroambiental de l’arròs ja que el MAGRAMA 
fa una aportació global pel pagaments de les diferents 
línies del PDR de Catalunya, on es troba inclòs aquest 
ajut.

El MAGRAMA va decidir unilateralment quina se-
ria la quantitat màxima de fons que transferiria a 
cada CCAA, sempre que cada CCAA justifiqués la 
corresponent execució del seu PDR. Malgrat que Ca-
talunya ha justificat amb escreix aquesta execució 
per a l’any 2013, el MAGRAMA fins ara només ha 
transferit el 58% de la quantitat que el propi ministeri 
s’havia compromès. Pel que fa a l’any 2014, els paga-
ments es preveu que es realitzin l’any 2015 una ve-
gada el MAGRAMA faci l’aportació de la seva part.

Barcelona, 11 de desembre de 2014

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per a preser-
var i blindar l’espai de Fluvià Nàutic, de Sant 
Pere Pescador (Alt Empordà)
Tram. 314-16747/10

Resposta del Govern
Reg. 98843 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 314-16747/10 us 
informo del següent:

Qualsevol activitat o projecte que se situï en l’àmbit 
del curs baix del riu Fluvià i del rec Sirvent ha de dis-
posar del corresponent títol habilitant, en el cas d’ubi-
car-se en domini públic maritimoterrestre; o d’autorit-
zació i llicència preceptiva, en el cas d’estar situat en 
zona de servitud de protecció i trànsit.

El canvi d’atermenament que va dur a terme el Mi-
nisteri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient el 
novembre de 2011 va modificar l’àmbit de domini pú-
blic hidràulic a domini públic maritimoterrestre. El 
Servei de Costes de la Direcció General d’Ordenació 
del Territori i Urbanisme del Departament de Territori 
i Sostenibilitat és l’organisme que tramita la regularit-
zació de totes les instal·lacions situades en domini pú-
blic maritimoterrestre, servitud de trànsit i servitud de 
protecció, inclòs el Fluvià Nàutic, per tal d’adequar-les 
a la normativa vigent, d’acord amb el canvi d’aterme-
nament esmentat.

La tramitació dels títols d’ocupació esmentats, ja es 
tracti d’autoritzacions o de concessions, comporta 
l’emissió dels informes preceptius per part dels orga-
nismes públics en compliment de les seves competèn-
cies, és a dir, del Servei Provincial de Costes a Gi-
rona del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient, de l’Àrea de Medi Natural i del Parc Natural 
dels Aiguamolls de l’Empordà, per tractar-se d’un es-
pai de la Xarxa Natura 2000 i dels Serveis Territorials 
d’Urbanisme de Girona, pel que fa al compliment del 
Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC).

La competència sobre la navegabilitat en aquest en-
torn fluvial ha quedat resolta a favor de l’Agència Ca-
talana de l’Aigua (ACA) amb l’entrada en vigor de la 
Llei 14/2014, de 24 de juliol, de navegació marítima, 
el prop passat 24 de setembre. Així, des d’aleshores, 
l’ACA és competent per tramitar les declaracions de 
responsable per navegar en aquest tram del riu Fluvià 
i Muga i del rec Sirvent, tot i ser zona maritimoterres-
tre, degut a que, tot i que és un tram fluvial, no és ac-
cessible pels bucs des del mar.

En el supòsit que tingui lloc qualsevol activitat, ocu-
pació o intervenció sense el títol corresponent, la Di-
recció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme 
podrà actuar, sempre que estigui en el seu àmbit de 
competències.

En el supòsit que l’activitat, ocupació o intervenció 
tingui lloc en el demani i no hi hagi el títol habilitant 
corresponent, la competència pot recaure en el Servei 
Provincial de Costes a Girona del Ministeri d’Agri-
cultura, Alimentació i Medi Ambient.

A la zona de servitud de protecció o fora d’aquesta, 
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador també té compe-
tències en matèria urbanística, i pot incoar el corres-
ponent expedient de restauració o sancionador.

Pel que fa a algun tipus de compensació, s’ha de tenir 
en compte que qualsevol hipotètica indemnització, no-
més es podria produir com a resultat dels expedients 
administratius de responsabilitat patrimonial formu-
lats pel promotor.

Barcelona, 18 de desembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evitació de la pèrdua de patrimoni 
cultural pel tancament de comerços emble-
màtics
Tram. 314-16749/10

Resposta del Govern
Reg. 100093 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

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 preguntes parlamentàries 314-16749/10, 
314-16750/10 i 314-16753/10 us informo del següent:

L’any 2009, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda 
del Catalunya, del Departament d’Empresa i Ocupa-
ció, conscient de la problemàtica en els terminis dels 
contractes de lloguer del denominat «Decret Boyer» 
en relació amb la Llei d’arrendaments urbans (LAU), 
va editar una petita publicació denominada Manual de 
Gestió del lloguer per a la continuïtat del petit comerç 
més enllà del 2014 i el 2019.

Com a mesura preventiva, van mantenir diverses re-
unions amb les parts interessades, en les quals es va 
detectar que calia tractar cada cas específicament, atès 
que les problemàtiques i casuístiques eren molts dife-
rents i es caracteritzaven per ser litigis civils entre pro-
pietaris i llogaters.

Fascicle segon
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La protecció dels elements del patrimoni cultural que 
puguin pertànyer a cada local comercial, pel seu ca-
ràcter parcial, queda englobada en el context de pro-
tecció que pugui posseir cada edifici i, per tant, en la 
major part del casos la seva protecció derivarà del pla-
nejament urbanístic sectorial, és a dir, dels Plans espe-
cials de protecció del patrimoni arquitectònic de què 
pugui disposar cada municipi, ja que és l’Administra-
ció local qui en té les competències.

És doncs l’Administració local qui, mitjançant els es-
mentats Plans Especials i catàlegs, pot garantir la con-
servació material d’elements arquitectònics, publicita-
ris i de determinats elements mobles o decoratius.

Barcelona, 24 de desembre de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el garantiment de la conservació ma-
terial i l’activitat dels establiments emblemà-
tics per llur antiguitat o caràcter tradicional
Tram. 314-16750/10

Resposta del Govern
Reg. 100093 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16749/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aplicació d’una protecció especial 
a la botiga Filatèlia Numismàtica Monge de 
Barcelona
Tram. 314-16751/10

Resposta del Govern
Reg. 98855 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 314-16751/10 i 
314-16752/10 us informo del següent:

El Departament de Cultura considera que, d’acord 
amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimo-
ni cultural català, els valors artístics i decoratius de 
rellevància que conté la botiga Filatèlia Numismàti-
ca Monge –en el context de la decoració modernista a 
Catalunya– requereixen de la protecció específica que 
garanteix la preservació i el manteniment de tots els 

elements decoratius modernistes originals, tant de la 
part interior com de la part exterior de la botiga, mit-
jançant la incoació de l’expedient com a BCIN en la 
categoria de «Bé moble».

Aquesta protecció garantiria que possibles actuacions 
futures en la botiga, inclòs el trasllat, si escaigués, fos-
sin respectuoses i vetllessin per la preservació i cor-
recte adequació de la decoració i mobiliari original de 
l’esmentada botiga Monge.

Barcelona, 12 de desembre de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de declarar la botiga Filatè-
lia Numismàtica Monge, de Barcelona, com 
a bé cultural d’interès nacional
Tram. 314-16752/10

Resposta del Govern
Reg. 98855 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16751/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la catalogació dels comerços emble-
màtics que es troben desprotegits
Tram. 314-16753/10

Resposta del Govern
Reg. 100093 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-16749/10.
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Preguntes al Govern a respondre per escrit 
sobre les transferències i les subvencions a 
diverses federacions esportives catalanes el 
2013
Tram. 314-16755/10 a 314-16815/10; 314-16817/10 a 

314-16891/10; 314-16893/10 a 314-16967/10,  

i 314-16969/10 a 314-16982/10

Resposta del Govern
Reg. 100023 i 100179 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

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 escrites amb número 
de tramitació: 314-16755/10 a 314-16815/10, ambdues 
incloses; 314-16817/10 a 314-16891/10; ambdues inclo-
ses; 314-16893/10 a 314-16967/10, ambdues incloses, 
i 314-16969/10 a 314-16982/10, ambdues incloses, us 
trameto, en document annex, la informació facilitada 
per la Secretaria General de l’Esport.

Barcelona, 23 de desembre de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

L’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, ge-
neral de subvencions, estableix que els òrgans admi-
nistratius concedents han de publicar en el diari oficial 
corresponent, i en els termes que es fixin per regla-
ment, les subvencions concedides amb expressió de la 
convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al 
qual s’imputin, el beneficiari, la quantitat concedida i 
la finalitat o finalitats de la subvenció.

L’apartat 3 de l’esmentat article estableix que no és ne-
cessària la publicació al diari oficial de l’Administra-
ció competent la concessió de les subvencions entre 
altres casos, quan els imports de les subvencions con-
cedides, individualment considerades, siguin d’una 
quantia inferior als 3.000 euros. Tanmateix, el mateix 
article 18.3 c) determina que, en aquest cas, les bases 
reguladores han de preveure la utilització d’altres pro-
cediments que, d’acord amb les seves especials carac-
terístiques, quantia i nombre, assegurin la publicitat 
dels beneficiaris.

Per tant, us faig saber que el Consell Català de l’Es-
port, d’acord amb l’article 18 de la Llei 38/2003, ha 
publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya les subvencions concedides amb expressió de la 
convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al 
qual s’imputen, i d’acord amb l’article 18.3, ha fet la  
preceptiva publicitat a través de la pàgina web de  
la Secretaria General de l’Esport.

Per tot això, tenint en compte que la informació sol-
licitada referent a la convocatòria i concessió de sub-
vencions és pública, us adreço als mitjans de publicitat 
esmentats per accedir a les dades en qüestió.

Respecte a la liquidació de les subvencions, us fem 
avinent que el 2013 es va fer el pagament de la bestreta 
del 80% a totes les federacions, així com el 20% res-
tant a totes les que van acreditar el 100% de justifica-
ció en el termini establert.

A data d’avui, s’ha tramitat el pagament dels imports 
pendents a les federacions que no van acreditar el 
100% de justificació en el termini establert, un cop re-
visades i verificat que són correctes.

Ivan Tibau i Ragolta
Secretari General

N. de la R.: La resposta a la pregunta NT 314-16755/10 
respon conjuntament, també, les preguntes següents: 
NT 314-16756/10, 314-16757/10, 314-16758/10, 314-
16759/10, 314-16760/10, 314-16761/10, 314-16762/10, 
314-16763/10, 314-16764/10, 314-16765/10, 314-
16766/10, 314-16767/10, 314-16768/10, 314-16769/10, 
314-16770/10, 314-16771/10, 314-16772/10, 314-
16773/10, 314-16774/10, 314-16775/10, 314-16776/10, 
314-16777/10, 314-16778/10, 314-16779/10, 314-
16780/10, 314-16781/10, 314-16782/10, 314-16783/10, 
314-16784/10, 314-16785/10, 314-16786/10, 314-
16787/10, 314-16788/10, 314-16789/10, 314-16790/10, 
314-16791/10, 314-16792/10, 314-16793/10, 314-
16794/10, 314-16795/10, 314-16796/10, 314-16797/10, 
314-16798/10, 314-16799/10, 314-16800/10, 314-
16801/10, 314-16802/10, 314-16803/10, 314-16804/10, 
314-16805/10, 314-16806/10, 314-16807/10, 314-
16808/10, 314-16809/10, 314-16810/10, 314-16811/10, 
314-16812/10, 314-16813/10, 314-16814/10, 314-
16815/10, 314-16817/10, 314-16818/10, 314-16819/10, 
314-16820/10, 314-16821/10, 314-16822/10, 314-
16823/10, 314-16824/10, 314-16825/10, 314-16826/10, 
314-16827/10, 314-16828/10, 314-16829/10, 314-
16830/10, 314-16831/10, 314-16832/10, 314-16833/10, 
314-16834/10, 314-16835/10, 314-16836/10, 314-
16837/10, 314-16838/10, 314-16839/10, 314-16840/10, 
314-16841/10, 314-16842/10, 314-16843/10, 314-
16844/10, 314-16845/10, 314-16846/10, 314-16847/10, 
314-16848/10, 314-16849/10, 314-16850/10, 314-
16851/10, 314-16852/10, 314-16853/10, 314-16854/10, 
314-16855/10, 314-16856/10, 314-16857/10, 314-
16858/10, 314-16859/10, 314-16860/10, 314-16861/10, 
314-16862/10, 314-16863/10, 314-16864/10, 314-
16865/10, 314-16866/10, 314-16867/10, 314-16868/10, 
314-16869/10, 314-16870/10, 314-16871/10, 314-
16872/10, 314-16873/10, 314-16874/10, 314-16875/10, 
314-16876/10, 314-16877/10, 314-16878/10, 314-
16879/10, 314-16880/10, 314-16881/10, 314-16882/10, 
314-16883/10, 314-16884/10, 314-16885/10, 314-
16886/10, 314-16887/10, 314-16888/10, 314-16889/10, 
314-16890/10, 314-16891/10, 314-16893/10, 314-
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16894/10, 314-16895/10, 314-16896/10, 314-16897/10, 
314-16898/10, 314-16899/10, 314-16900/10, 314-
16901/10, 314-16902/10, 314-16903/10, 314-16904/10, 
314-16905/10, 314-16906/10, 314-16907/10, 314-
16908/10, 314-16909/10, 314-16910/10, 314-16911/10, 
314-16912/10, 314-16913/10, 314-16914/10, 314-
16915/10, 314-16916/10, 314-16917/10, 314-16918/10, 
314-16919/10, 314-16920/10, 314-16921/10, 314-
16922/10, 314-16923/10, 314-16924/10, 314-16925/10, 
314-16926/10, 314-16927/10, 314-16928/10, 314-
16929/10, 314-16930/10, 314-16931/10, 314-16932/10, 
314-16933/10, 314-16934/10, 314-16935/10, 314-
16936/10, 314-16937/10, 314-16938/10, 314-16939/10, 
314-16940/10, 314-16941/10, 314-16942/10, 314-
16943/10, 314-16944/10, 314-16945/10, 314-16946/10, 
314-16947/10, 314-16948/10, 314-16949/10, 314-
16950/10, 314-16951/10, 314-16952/10, 314-16953/10, 
314-16954/10, 314-16955/10, 314-16956/10, 314-
16957/10, 314-16958/10, 314-16959/10, 314-16960/10, 
314-16961/10, 314-16962/10, 314-16963/10, 314-
16964/10, 314-16965/10, 314-16966/10, 314-16967/10, 
314-16969/10, 314-16970/10, 314-16971/10, 314-
16972/10, 314-16973/10, 314-16974/10, 314-16975/10, 
314-16976/10, 314-16977/10, 314-16978/10, 314-
16979/10, 314-16980/10, 314-16981/10 i 314-16982/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per a millorar 
la seguretat de la carretera C-55
Tram. 314-17229/10

Resposta del Govern
Reg. 100173 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 
314-17229/10 a 314-17242/10, amb les següents consi-
deracions:

El Govern mitjançant el Departament de Territori i 
Sostenibilitat ha fet i preveu fer diferents actuacions de 
millora de la seguretat viària de la C-55 entre Abrera 
i Manresa.

Durant aquesta legislatura s’han fet les obres de col-
locació de la barrera central a la zona de l’enllaç de 
Sant Pau (Manresa) i de formació d’un zebrat central 
a Castellbell i el Vilar (nord del túnel de Bogunyà). 
Actualment estan en execució les obres de col·locació 
de barrera central i desdoblament de la C-55 a la Ron-
da de Manresa, entre l’enllaç de Sant Pau i el nus del 
Guix.

A més, s’ha previst licitar properament les obres de 
millora de la seguretat viària de la C-55 del tram de 
Manresa a Castellbell i el Vilar que inclouran, en una 
part substancial de l’àmbit del projecte (del PK 18,5 al 
26,5), la formació d’una barrera central, per exemple 
al tram situat a partir de PK 18,5 o el que va del PK 25 
al PK 26,5.

A banda de les actuacions esmentades, s’estan estu-
diant altres possibles millores de la C-55 com la del 
tram situat a Monistrol de Montserrat on s’analitza la 
formació d’un zebrat central i altres mesures de segu-
retat viària. També s’analitzarà la possibilitat de for-
mació d’un tercer carril a Collbató, així com la reorde-
nació dels accessos a Olesa de Montserrat i la millora 
dels accessos des del nucli urbà d’Abrera a la C-55.

Respecte als projectes constructius del desdoblament 
de la C-55 entre Castellbell i el Vilar i Manresa, un 
cop estiguin enllestits, aquests podran ser objecte de 
la programació de les obres corresponents que, atès el 
seu cost elevat, s’hauran de fer en funció de les dispo-
nibilitats pressupostàries futures.

Finalment, el Govern, mitjançant el Departament de 
Territori i Sostenibilitat, d’acord amb la societat con-
cessionària AUTEMA, està estudiant diverses hipòte-
sis per establir un nou arc tarifari tot considerant la 
viabilitat de la concessió, el seu impacte pressupostari 
i la millora de la gestió de la mobilitat del corredor  
(C-16, C-55/C-58) d’acord amb els criteris i objectius 
establerts en el pla d’homogeneïtzació de les autopis-
tes de peatge.

Barcelona, 7 de gener de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de les actuacions previs-
tes per a millorar la seguretat de la carrete-
ra C-55
Tram. 314-17230/10

Resposta del Govern
Reg. 100173 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17229/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conclusions dels estudis sobre la 
bonificació del peatge de l’autopista C-16 per 
a disminuir el trànsit de la carretera C-55
Tram. 314-17231/10

Resposta del Govern
Reg. 100173 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17229/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’instal·lar barreres New 
Jersey al punt quilomètric 1 de la carretera 
C-55 a Abrera (Baix Llobregat)
Tram. 314-17232/10

Resposta del Govern
Reg. 100173 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17229/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’instal·lar barreres New 
Jersey al punt quilomètric 13 de la carretera 
C-55 a Monistrol de Montserrat (Bages)
Tram. 314-17233/10

Resposta del Govern
Reg. 100173 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17229/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’instal·lar barreres New 
Jersey al punt quilomètric 15 de la carretera 
C-55 a Monistrol de Montserrat (Bages)
Tram. 314-17234/10

Resposta del Govern
Reg. 100173 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17229/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’instal·lar barreres New 
Jersey al punt quilomètric 18 de la carretera 
C-55 a Castellbell i el Vilar (Bages)
Tram. 314-17235/10

Resposta del Govern
Reg. 100173 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17229/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’instal·lar barreres New 
Jersey als punts quilomètrics 25 i 26 de la 
carretera C-55 a Manresa (Bages)
Tram. 314-17236/10

Resposta del Govern
Reg. 100173 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17229/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’instal·lar barreres New 
Jersey al punt quilomètric 0 de la carretera 
C-55 a Abrera (Baix Llobregat)
Tram. 314-17237/10

Resposta del Govern
Reg. 100173 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17229/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la il·luminació nocturna a la connexió 
de les carreteres C-55 i A-2
Tram. 314-17238/10

Resposta del Govern
Reg. 100173 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17229/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les negociacions amb l’empresa con-
cessionària de l’autopista C-16 per a establir 
bonificacions als usuaris residents
Tram. 314-17239/10

Resposta del Govern
Reg. 100173 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17229/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció de rotondes per a mi-
llorar la seguretat de la carretera C-55
Tram. 314-17240/10

Resposta del Govern
Reg. 100173 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17229/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes de desdoblament de la 
carretera C-55
Tram. 314-17241/10

Resposta del Govern
Reg. 100173 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17229/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords amb l’empresa concessio-
nària de l’autopista C-16 per a establir un 
peatge variable en funció del trànsit de la 
carretera C-55
Tram. 314-17242/10

Resposta del Govern
Reg. 100173 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17229/10.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la delegació de competències de 
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries (Alt Em-
pordà) amb relació a la gestió de la Marina 
d’Empuriabrava
Tram. 314-17243/10

Resposta del Govern
Reg. 98844 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 314-17243/10 us 
informo del següent:

L’11 de març de 2013 el Departament de Territori i 
Sostenibilitat i l’Ajuntament de Castelló d’Empúries 
van signar un acord relatiu a la gestió de la marina 
d’Empuriabrava per tal d’establir el marc comú d’ac-
tuació d’ambdues institucions, en l’àmbit de les serves 
respectives competències, per articular el nou model 
de gestió d’aquesta marina.

De conformitat amb el que preveu l’acord esmentat, la 
voluntat del Departament de Territori i Sostenibilitat 
i de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries és articular 
aquest nou model de gestió en base a una delegació 
de competències de la Generalitat a l’Ajuntament, en 
virtut de la qual aquest assumeix les funcions de man-
teniment, neteja i vigilància dels canals de la marina.

Aquesta delegació de competències no ha estat encara 
formalitzada, si bé es preveu, atesa la situació de tra-
mitació del procés, que es pugui articular en breu.

Barcelona, 18 de desembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la fase en què es troba el projecte de 
connexió de la xarxa de distribució d’aigua 
de Calonge de Segarra (Anoia) amb l’artèria 
Llosa del Cavall - Igualada
Tram. 314-17244/10

Resposta del Govern
Reg. 98845 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 
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314-17244/10 a 314-17247/10, amb les següents consi-
deracions:

Amb relació al projecte de connexió de la xarxa de 
distribució d’aigua de Calonge de Segarra amb l’artè-
ria Llosa de Cavall - Igualada, us informem del se-
güent:

L’artèria de la Llosa del Cavall està actualment en fase 
final d’execució, per part de l’empresa estatal ACUA-
MED. Aquesta obra, un cop acabada i recepcionada 
per la Generalitat, serà explotada per Aigües Ter Llo-
bregat Concessionària de la Generalitat de Catalunya 
(ATLLCGC).

En aquest sentit, les obres d’ampliació a nous munici-
pis des de la xarxa en alta gestionada per ATLLCGC 
(com seria el ramal de connexió de Calonge de Segar-
ra) han de ser executades per la societat concessionà-
ria, tal i com estableix la clàusula 36 del Plec de clàu-
sules administratives del contracte. En qualsevol cas, 
amb caràcter previ, qualsevol incorporació nova ha 
de ser aprovada pel Consell de la xarxa d’abastament 
Ter-Llobregat i posteriorment pel consell d’adminis-
tració de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). El fi-
nançament d’aquestes actuacions d’ampliació de xarxa 
és a càrrec d’ATLLCGC, juntament amb els ajunta-
ments usuaris. El finançament màxim que pot assumir 
l’ATLLCGC és d’un 50%.

En el cas de Calonge de Segarra, la incorporació va 
ser aprovada pel Consell de la xarxa d’abastament Ter-
Llobregat, de data 17 d’octubre 2013, i pel Consell 
d’Administració de l’ACA, en la sessió núm. 171 de 8 
d’abril de 2014. Properament es farà arribar a l’Ajunta-
ment una proposta de conveni per la redacció del pro-
jecte constructiu i l’execució de l’obra, en un règim de 
cofinançament del 50%.

Amb relació al projecte d’aquest ramal de connexió de 
Calonge de Segarra, aquest no està redactat, doncs cal 
que prèviament es signi el conveni corresponent de col-
laboració econòmica amb l’Ajuntament, per la redac-
ció del projecte i l’execució de l’obra, en un règim de 
cofinançament del 50%. El cost estimat de l’obra és 
d’uns 100.000 € i quedarà concretat amb la redacció 
del projecte constructiu. Posteriorment es podrà ini-
ciar l’execució de l’obra.

L’ACA té coneixement que també hi ha altres munici-
pis de l’Alta Anoia interessats en disposar d’una con-
nexió a aquesta artèria, com són: Calaf; Castellfollit 
de Riubregós; Copons; Prats de Rei; Rubió; Sant Mar-
tí de Sesgueioles; Sant Pere Sallavinera i Veciana. En 
tots els casos el procediment és el mateix però les con-
nexions es troben en fases diferents:

– L’obra de connexió de Calaf i Prats de Rei, està exe-
cutada per part d’ACUAMED (a excepció dels dar-
rers metres de connexió als dipòsits municipals). El 
següent pas serà la subscripció d’un conveni de col-
laboració econòmica amb els ajuntaments pel finança-

ment de l’obra executada i la construcció dels darrers 
metres de connexió.

– L’obra de connexió de Rubió, disposa d’un projec-
te constructiu redactat. El següent pas serà la subs-
cripció d’un conveni de col·laboració econòmica amb 
l’Ajuntament pel finançament de l’obra de construcció 
del ramal.

– L’obra de connexió de Sant Martí de Sesgueioles i 
Sant Pere de Sallavinera, està aprovada. El següent 
pas serà la subscripció d’un conveni de col·laboració 
econòmica amb els ajuntaments per a la redacció dels 
projectes constructius i la construcció del ramal.

– L’obra de connexió de Castellfollit de Riubregós, 
Copons i Veciana, està pendent d’aprovar. El següent 
pas serà la subscripció d’un conveni de col·laboració 
econòmica amb els ajuntaments per la redacció dels 
projectes constructius i la construcció del ramal.

Barcelona, 18 de desembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la redacció del projecte i el cost pre-
vist de les obres de connexió de la xarxa de 
distribució d’aigua de Calonge de Segarra 
(Anoia) amb l’artèria Llosa del Cavall - Igua-
lada
Tram. 314-17245/10

Resposta del Govern

Reg. 98845 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17244/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de fer les obres de conne-
xió de la xarxa de distribució d’aigua de Ca-
longe de Segarra (Anoia) amb l’artèria Llosa 
del Cavall - Igualada
Tram. 314-17246/10

Resposta del Govern

Reg. 98845 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17244/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els municipis que han sol·licitat la con-
nexió a la xarxa de distribució d’aigua de 
l’artèria Llosa del Cavall - Igualada
Tram. 314-17247/10

Resposta del Govern
Reg. 98845 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17244/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’establiment d’aliances entre els di-
versos proveïdors de serveis assistencials 
especialitzats del Vallès Occidental
Tram. 314-17248/10

Resposta del Govern
Reg. 98461 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 314-17248/10 us 
informo que el sector dels serveis socials està immers 
en un procés de canvi profund i de llarg abast. La co-
operació publicoprivada amb diferents tipus d’entitats 
(sector privat i tercer sector) esdevé una eina clau per 
avançar en les polítiques públiques adreçades als ser-
veis socials especialitzats.

La voluntat del Govern en relació a l’establiment de no-
ves sinèrgies i aliances entre els proveïdors de serveis 
socials especialitzats vindrà determinada per diferents 
factors que, tenint en compte la sostenibilitat del siste-
ma i l’equilibri territorial en la distribució dels recur-
sos, seran d’aplicació a qualsevol territori de Catalunya.

En aquest sentit cal destacar:

– L’estat de situació de la inversió, amb fons públics 
o cofinançats amb entitats privades, en equipaments 
adreçats a la prestació de serveis per a l’atenció dels 
diferents col·lectius destinataris de serveis socials es-
pecialitzats.

– La nova planificació territorial dels serveis socials 
especialitzats (se’n preveu la publicació l’any 2015), 
que establirà zones d’actuació preferent tenint en 
compte l’equilibri territorial i sectorial per tal d’actuar 
en primer lloc en les zones i col·lectius més deficitaris 
dins del marc pressupostari dels exercicis futurs.

– El pas a concertació d’una sèrie de serveis que actual-
ment s’estan finançant per altres sistemes com la sub-
venció, en l’àmbit de la discapacitat i la salut mental.

Aquesta cooperació ens ha d’orientar cap a la verita-
ble sostenibilitat del sistema, tot garantint la qualitat 
en l’atenció de les persones destinatàries dels serveis 
socials especialitzats.

Barcelona, 15 de desembre de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les actuacions del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural amb relació a la regulació 
o la prohibició de l’ús d’animals al circ
Tram. 314-17253/10

Resposta del Govern
Reg. 100094 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

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 314-17253/10 i 
314-17254/10, us informo del següent:

El Govern de la Generalitat entén el circ com una dis-
ciplina fonamental de les arts escèniques, i aquest re-
coneixement institucional envers el circ com a part in-
tegrant de la cultura s’ha vist palesat amb la creació 
del Premi Nacional de Circ (2004) o la signatura del 
segon Pla integral del circ (2012).

Pel que fa a la regulació o prohibició de l’ús d’animals 
al circ, la normativa vigent a Catalunya (Decret legis-
latiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text re-
fós de la Llei de protecció dels animals, i Ordre de 28 
de novembre de 1988, de creació del registre de nuclis 
zoològics de Catalunya) preveu la prohibició de l’ús 
d’animals en baralles i espectacles o d’altres activitats 
si els poden ocasionar sofriment o poden ser objecte 
de burles o tractaments antinaturals, o bé, si poden fe-
rir la sensibilitat de les persones que els contemplen.

Actualment es troba en fase de tramitació una Pro-
posició de llei de modificació de l’art. 6 de l’esmentat 
Text refós de la Llei de protecció dels animals (Tram. 
202-00050/10).

Tanmateix, s’informa de l’existència a Catalunya de 
117 municipis que no permeten els espectacles de circ 
amb animals salvatges.

Barcelona, 19 de desembre de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions del Departament de 
Cultura amb relació a la regulació o la prohi-
bició de l’ús d’animals al circ
Tram. 314-17254/10

Resposta del Govern
Reg. 100094 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17253/10.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les opcions de compra al sector de Ca 
n’Alemany, de Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-17255/10

Resposta del Govern
Reg. 98846 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 314-17255/10 us 
informo del següent:

S’ha subscrit un contracte privat d’opció de compra 
entre l’Institut Català del Sòl i una societat integrada 
al grup empresarial DESIGUAL, per a la parcel·la nú-
mero 22pp2*-1 i la parcel·la número 22pp4-1, ambdues 
de l’àmbit del Pla Parcial Urbanístic del Sector Indus-
trial PPU-01 Ca n’Alemany.

Les opcions de compra es van signar el 9 de maig de 
2012.

Barcelona, 18 de desembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les parcel·les venudes al sector de Ca 
n’Alemany, de Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-17256/10

Resposta del Govern
Reg. 98847 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 314-17256/10 us 
informo del següent:

El comprador de la parcel·la número 3 del sector PA-01,  
i de la parcel·la assenyalada amb la clau 22pp2-1 de 
l’àmbit PA-02 és la societat ABASIC, S.L.U.

Les seves característiques són:

– Parcel·la 3 del PA-01 - 9.618 m2 de sòl, que llinda al 
nord amb vialitat, a l’est amb el límit del sector PA-01, 
a l’oest amb vialitat que limita amb el límit del sector, 
i al sud amb serveis tècnics i límit del sector.

Qualificada amb la clau 22pp1. Zona industrial del 
parc productiu.

– Parcel·la 22pp2-1 del PA-02 - 21.233,03 m2 de sòl, 
que afronta a nord-est, amb el límit del sector PPU-01, 
a nord-oest amb el límit del PA-01, i a sud-est i a sud-
oest, amb vialitat interna del polígon PA-02.

Qualificada amb la clau 22pp2. Zona industrial, logís-
tica i comercial del parc productiu.

La data de formalització de l’escriptura de compraven-
da va ser el 22 de novembre de 2013.

A més, el 20 d’octubre de 2011 es va signar un con-
tracte de promesa de compravenda amb una societat 
del grup empresarial NEINVER, d’una parcel·la d’una 
superfície mínima de 75.000 m2 de sòl.

Barcelona, 18 de desembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Resposta del Govern
Reg. 100026 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

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 314-17265/10, us 
informo del següent:

La Prefectura de la Policia, mitjançant la Comissaria 
General Tècnica de Planificació de la Seguretat, està 
treballant en la confecció i el disseny d’un nou pla de 
tir corporatiu per a la Policia de la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra. L’objectiu de la reestructuració del 
programa formatiu en tir policial és l’adequació de les 
pràctiques de tir a nous formats i sistemes formatius 
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més moderns, multidisciplinaris i amb una visió més 
integral de la formació. Aquest projecte també com-
portarà la regularització, la definició de responsabili-
tats i dependències dels formadors en tir policial.

Quant a la referència a la manca de munició, el 19 de 
juliol de 2013 es va publicar l’inici d’un procediment 
de licitació per al subministrament de munició de ca-
libre 9 mm Pb per realitzar pràctiques de tir i el mes 
de desembre de 2013 es van recepcionar 2.000.000 de 
cartutxos de calibre 9 mm Pb per a les pràctiques de tir  
corporatives de l’any 2014.

L’any 2013 es van realitzar 8.208 pràctiques de tir cor-
poratives d’arma curta i 2.604 d’arma llarga. Durant 
l’any 2014 consten comptabilitzades 11.321 pràctiques 
de tir corporatives d’arma curta i 2.981 d’arma llarga.

Les pràctiques de tir corporatives planificades per als 
mesos de novembre i desembre d’enguany es poden 
realitzar amb normalitat.

Actualment la Divisió Tècnica de Planificació de la 
Seguretat de la Comissaria General Tècnica de Plani-
ficació de la Seguretat està treballant per quantificar i 
planificar l’adquisició de munició de calibre 9 mm Pb 
el proper any 2015 per realitzar pràctiques de tir en ba-
se a la reserva pressupostària definida per la Subdirec-
ció General d’Administració i Serveis.

Pel que fa a la creació de la Mesa Sectorial de negocia-
ció del cos de Mossos d’Esquadra, el posicionament 
de l’Administració sobre la seva constitució ha estat 
comunicat als representants sindicals en reiterades 
ocasions i ha estat objecte d’anàlisi, debat i valoració 
amb les organitzacions sindicals en el Consell de la 
Policia - Mossos d’Esquadra.

El personal funcionari del cos de Mossos d’Esquadra 
té reconeguda legalment la capacitat de participació en 
la determinació i l’establiment de les condicions de tre-
ball i de prestació de serveis en el seu òrgan específic 
que és el Consell de la Policia - Mossos d’Esquadra.

Barcelona, 22 de desembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

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

Resposta del Govern
Reg. 100099 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

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 314-17276/10, 
314-17277/10, 314-17278/10, 314-17279/10, 314-
17280/10, 314-17281/10, 314-17282/10 i 314-17283/10 
us informo que podreu consultar la informació sol-
licitada a la documentació annexa a aquesta resposta.

Barcelona, 29 de desembre de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre 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

Resposta del Govern
Reg. 100099 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17276/10.
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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 Girona
Tram. 314-17278/10

Resposta del Govern
Reg. 100099 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17276/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 100099 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17276/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 100099 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17276/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 100099 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17276/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 100099 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17276/10.

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

Resposta del Govern
Reg. 100099 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-17276/10.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de les obligacions tri-
butàries d’Aigües de Catalunya per la con-
cessió de la gestió d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 314-17730/10

Resposta del Govern
Reg. 100006 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

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 314-17730/10 us 
informo del següent:

L’article 95 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, ge-
neral tributària, estableix el caràcter reservat de les 
dades amb transcendència tributària per la qual cosa 
aquestes dades no poden ser comunicades a tercers, 
excepte en els supòsits previstos a l’article esmentat.

L’Agència Tributària de Catalunya procura que tots els 
contribuents puguin complir amb les seves obligaci-
ons tributàries en igualtat de condicions.

Barcelona, 19 de desembre de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la rehabilitació o la substitució de la 
presó Model
Tram. 314-18040/10

Resposta del Govern
Reg. 99998 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 314-18040/10 us 
trameto, en un document adjunt, l’informe elaborat per 
la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

Barcelona, 22 de desembre de 2014

Germà Gordó i Aubarell
Conseller de Justícia

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la convocatòria de les beques post-
doctorals Beatriu Pinós del 2014
Tram. 314-18041/10

Resposta del Govern
Reg. 100007 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

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 314-18041/10 us 
informo del següent:

La convocatòria de les beques post doctorals Beatriu 
Pinós ha estat publicada 13 dies hàbils després del re-
gistre d’aquesta pregunta a la Mesa del Parlament.

Un dels motius de l’endarreriment de la convocatòria 
ha estat el de la sol·licitud per part de l’AGAUR del 
segell HRS4R (Human Resources Strategy for Rese-
archers), un segell de qualitat en els processos de con-
tractació de recursos humans en l’àmbit de la recerca 
que proporciona la Comissió Europea.

La sol·licitud de l’AGAUR ha estat lligada als contactes 
Beatriu de Pinós, el procés de concessió dels quals ha 
estat reconegut per les seves bones pràctiques d’acord 
amb els estàndards internacionals. Pendents d’aquesta 
resolució, la convocatòria de l’any en curs havia de fer 
constar aquest reconeixement.

La convocatòria per a les dues modalitats dels contrac-
tes Beatriu de Pinós va ser publicada el dia 5 de de-
sembre de 2014.

Per al 2014, la convocatòria és oberta des del dia 5 de 
desembre de 2014 al 5 de febrer de 2015, i té per ob-
jecte atorgar, en la modalitat A, 25 beques per fer es-
tades de recerca postdoctoral de dos anys de durada en 
universitats i centres de recerca de fora de l’Estat espa-
nyol; i en la modalitat B, fins a un màxim de 60 ajuts a 
les universitats, els centres de recerca i les fundacions 
hospitalàries situats a Catalunya per a la contractació i 
la incorporació de personal investigador doctor al sis-
tema de ciència i tecnologia català.

Amb els mateixos ajuts previstos que en l’edició ante-
rior, en aquesta ocasió els candidats tindran dos mesos 
per preparar la seva sol·licitud, front al mes escàs de 
què han disposat en altres edicions d’aquests ajuts.

Des de l’AGAUR s’han atès totes les consultes realit-
zades pels investigadors interessats en el desenvolupa-
ment de la programació de la convocatòria de les be-
ques Beatriu Pinós.

Barcelona, 19 de desembre de 2014

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Preguntes al Govern a respondre oralment 
en comissió
Tram. 311-01988/10, 311-01989/10, 311-01990/10, 

311-01991/10, 311-01992/10, 311-01993/10,  

311-01994/10, 311-01995/10, 311-02004/10  

i 311-02005/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 471)

En el BOPC 471, a les pàg. 33, 34, 35 i 36.

On hi diu:

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 19.12.2015

Hi ha de dir:

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 19.12.2014

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre d’expedients 
d’adopció i d’acolliment familiar que es van 
tramitar del 2012 ençà
Tram. 311-02038/10

Anunci
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99838 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

de Benestar, Família i Immigració, 14.01.2015

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família  
i Immigració

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ventu-
ra Brusca, 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 Comissió.

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

– Quants expedients d’adopció i quants d’acolliment 
familiar es van tramitar els anys 2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les propostes de la Comissió d’Op-
timització d’Actius amb relació a la venda 
d’actius reals i els processos de concessió 
per a incrementar els ingressos
Tram. 314-18455/10

Formulació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 98092 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

1. Quines són les propostes que la Comissió d’Opti-
mització d’Actius ha realitzat al Govern de la Gene-
ralitat, sobre la venda d’actius reals I processos con-
cessionals o altres per incrementar els ingressos de la 
Generalitat?

2. Quines persones composen la Comissió d’Optimit-
zació d’Actius?

3. Des de quan funcional la Comissió d’Optimització 
d’Actius i quines actuacions, informes, estudis a realit-
zat fins ara i sobre quines matèries?

4. Quines responsabilitats els membre de la Comissió 
d’Optimització d’Actius en l’administració de la Ge-
neralitat?

5. Amb quines empreses o grups empresarials ha en-
trat en contacte per estudiar possibles vendes d’actius 
o realització de concessions?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2014

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació donada per BTG Pactual 
relativa a la venda de la participació que té a 
l’empresa que gestiona els túnels de Vallvi-
drera i del Cadí
Tram. 314-18456/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 98154 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Ha estat informat prèviament el Govern per part del 
banc brasiler BTG Pactual de la venda de la seva par-
ticipació en l’empresa que gestiona els peatges dels tú-
nels de Vallvidrera i del Cadí?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la venda de la participació que BTG 
Pactual té a l’empresa que gestiona els tú-
nels de Vallvidrera i del Cadí
Tram. 314-18457/10

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 98155 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Com valora el Govern que el banc brasiler BTG Pac-
tual hagi venut la seva participació en l’empresa que 

gestiona els peatges dels túnels de Vallvidrera i del 
Cadí?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les ventades del dia 9 de desembre
Tram. 314-18458/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 98456 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 preventives va prendre el Govern 
de la Generalitat davant l’alerta per forts vents anun-
ciada pel dia 9 de desembre? Considera adequades el 
Govern les mesures de prevenció?

2. Quants serveis van atendre el dia 9 de desembre el 
conjunt i a cada Regió els serveis d’emergència de la 
Generalitat?

3. Quins problemes va haver-hi en relació al 112 i al-
tres sistemes d’alerta de prevenció i bombers de riscos 
i alertes el dia de 9 de desembre? Quin va ser el seu 
abast i durada? Quines mesures es van activar davant 
la fallada dels sistemes d’alerta?

4. Va caure l’esmentat sistema d’alertes i quan de 
temps l’esmentat dia 9 de desembre?

5. Quants efectius de bombers a cadascuna de les Re-
gions d’Emergències es van mobilitzar davant l’excep-
cionalitat, anunciada abastament pel Servei d’emer-
gències de la pròpia Generalitat, de riscos degut a la 
ventada el dia 9 de desembre? Quina és la dotació mit-
jana a les esmentades Regions?

6. Fins a les 15h no va elevar a emergència 1 el PROSI-
CAT per quina o quines raons no es va fer prèviament?

7. Fins a les 17h la DGPEIS no va establir el nivell 
d’activació M2 para reforçar els parcs de bombers, 
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quan la fase de més gravetat ja havia passat. Per quina 
o quines raons no es va fer prèviament?

8. Quin fou el temps mitjà de resposta del cos de bom-
bers davant les trucades al 112? Quantes es van aten-
dre en una hora, quantes en dues hores, quantes en tres 
hores? Té quantificades el govern les trucades ateses 
amb més de 10 hores de retard? Quantes?

9. Té coneixement el govern que en algunes zones els 
bombers van treballar des de les 7h fins les 21h sense 
cap tipus d’avituallament?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014

David Companyon i Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data de pagament de la subven-
ció per a pisos de protecció de lloguer per a 
gent gran al Consorci Sociosanitari d’Igua-
lada (Anoia)
Tram. 314-18459/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 98458 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quan té previst el Govern pagar l’import de la sub-
venció de 894.600 euros per a pisos de protecció de 
lloguer per a gent gran de titularitat del Consorci So-
ciosanitari d’Igualada, en el marc del Pla Estatal de 
l’Habitatge?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la forma de pagament de la subven-
ció per a pisos de protecció de lloguer per a 
gent gran al Consorci Sociosanitari d’Igua-
lada (Anoia)
Tram. 314-18460/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 98459 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– El Govern pagarà la subvenció de 894.600 euros per 
a pisos de protecció de lloguer per a gent gran de ti-
tularitat del Consorci Sociosanitari d’Igualada de la 
bestreta de més de 12 milions d’euros avançada pel 
Ministeri per subvencions de promotors d’habitatge 
protegit de lloguer?

– Si la resposta és negativa, per quines raons?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el contracte d’externalització de diver-
sos serveis de l’Hospital de Mataró
Tram. 314-18461/10

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 98474 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari:
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– És cert que recentment l’Hospital de Mataró ha subs-
crit un contracte d’externalització dels serveis de com-
pres, distribució, emmagatzematge, logística i d’altres?

– En cas afirmatiu, quin ha estat el proveïdor seleccio-
nat per dur a terme aquesta externalització?

– En cas afirmatiu, quins han estat els motius que han 
portat a l’Hospital de Mataró a decidir aquest procés 
d’externalització?

– En cas afirmatiu, quins han estat els criteris per 
la selecció del proveïdor seleccionat per dur a terme 
aquesta externalització?

– En cas afirmatiu, quins han estat els mèrits presen-
tats pel proveïdor seleccionat per dur a terme aquesta 
externalització?

– En cas afirmatiu, quina és la durada de la contrac-
tació amb el proveïdor seleccionat per dur a terme 
aquesta externalització?

– En cas afirmatiu, quina despesa suposa per l’Hospi-
tal de Mataró aquest procés d’externalització?

– En cas afirmatiu, quin estalvi suposa per l’Hospital 
de Mataró aquest procés d’externalització en compa-
ració al supòsit de no externalització i assumpció in-
terna dels processos internalitzats?

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2014

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el text d’una nadala cantada a l’Escola 
Carme-Vedruna, de Manlleu
Tram. 314-18462/10

Formulació
Carlos Carrizosa Torres, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 98499 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, diputat del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presen-
ta la pregunta següent, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Un grupo de padres del colegio concertado El Carme-
Vedruna, de Manlleu, ha denunciado que una de las 
canciones que los alumnos de quinto de primaria tie-
nen que cantar en la tradicional representación navi-
deña de Els Pastorets proclamas de claro signo sece-
sionista. El texto incluye estrofas como las siguientes:

«Estamos hartos de pagar impuestos / para dárselos a 
Madrid. / Queremos ya la independencia / se nos aca-
ba la paciencia. / Que Rajoy se joda ya / queremos ser 
independientes. / Ea, pastores vayamos contentos / que 
nos espera nuestro Dios».

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

– ¿Se ha realizado algún tipo de actuación al respecto 
por parte del Departament d’Ensenyament?

– ¿Se han pedido explicaciones al director de este cen-
tro educativo? En caso afirmativo, ¿cuáles son las ex-
plicaciones dadas por el director?

– ¿Qué medidas disciplinarias o de cualquier otro 
tipo ha tomado o piensa tomar el Departament 
d’Ensenyament para evitar que se repitan estos hechos 
en el futuro?

– Dado que en la misma escuela, en abril de este mis-
mo año, los alumnos de sexto de primaria editaron 
un vídeo para la asignatura de inglés en el que enar-
bolaban esteladas y cantaban una canción de cla-
ro signo independentista, ¿se ha realizado algún tipo 
de actuación al respecto por parte del Departament 
d’Ensenyament?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014

Carlos Carrizosa Torres
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’universitaris que han de-
manat crèdits per a finançar la carrera en les 
convocatòries de l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca, el Programa de 
préstecs per al finançament de la matrícu-
la dels estudis universitaris i el Programa de 
préstecs universitaris de postgrau del 2012 
ençà
Tram. 314-18463/10

Formulació
Marta vilalta i Torres, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 98860 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Marta Vilalta i Torres, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari:
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– Quants alumnes universitaris han demanat crèdits 
per finançar-se la carrera a través de les convocatò-
ries de l’AGAUR, FINAN i PREPOST durant els anys 
2012, 2013 i 2014?

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2014

Marta Vilalta i Torres
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’anunci fet per alcaldes de munici-
pis de Lleida sobre la intenció de contrac-
tar vigilància privada
Tram. 314-18464/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 98870 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el capteniment del Govern respecte a la in-
tenció d’alguns alcaldes de Lleida, anunciada pública-
ment el 16 de desembre de 2014, de contractar vigilàn-
cia privada per als seus municipis?

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2014

Ferran Pedret i Santos Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el procediment per a adjudicar el ser-
vei d’emergències dels aeroports Pirineus - 
la Seu d’Urgell i Lleida-Alguaire
Tram. 314-18465/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 98871 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el procediment utilitzat per a l’adjudi-
cació del servei d’emergències dels aeroports de la Seu 
d’Urgell i Alguaire?

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2014

Ferran Pedret i Santos, Jordi Terrades i Santacreu, Òs-
car Ordeig i Molist, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la denúncia presentada contra l’adju-
dicació del servei d’emergències dels aero-
ports Pirineus - la Seu d’Urgell i Lleida-Al-
guaire
Tram. 314-18466/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb dos altres 

diputats del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 98872 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenten la pregunta següent, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin capteniment té el Govern sobre la denúncia 
presentada en contra del procés d’adjudicació del ser-
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vei d’emergències dels aeroports de al Seu d’Urgell i 
Alguaire?

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2014

Ferran Pedret i Santos, Jordi Terrades i Santacreu,  
Òscar Ordeig i Molist, diputats del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació dels bombers voluntaris
Tram. 314-18467/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 98873 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina valoració fa el Govern de la situació actual 
dels bombers voluntaris de Catalunya?

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2014

Ferran Pedret i Santos Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a millorar les condi-
cions laborals i l’equipament dels bombers 
voluntaris
Tram. 314-18468/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 98874 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat, Òscar Ordeig i Molist, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– El Govern té previst impulsar alguna mesura con-
creta per millorar les condicions laborals, de material i 
d’equipament dels bombers voluntaris?

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2014

Ferran Pedret i Santos Òscar Ordeig i Molist
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els aldarulls produïts al menjador del 
Centre Penitenciari Ponent, de Lleida, el 24 
de novembre de 2014
Tram. 314-18469/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 98875 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– En quines circumstàncies es van produir els fets del 
passat 24 de novembre al del Centre Penitenciari de 
Ponent, en el que diversos interns van provocar una sè-
rie d’aldarulls al menjador? Quin és l’origen d’aquests 
aldarulls segons el Departament de Justícia?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de tractament del Centre 
Penitenciari Ponent, de Lleida
Tram. 314-18470/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 98876 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– En què consisteix, explicat de forma detallada, el 
projecte de tractament del Centre Penitenciari de Po-
nent?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació de personal als centres pe-
nitenciaris
Tram. 314-18471/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 98877 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– En quin estat es troba la dotació de personal actual-
ment als diferents centres penitenciaris de Catalunya?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les garanties de seguretat que dóna 
l’actual dotació de personal dels centres pe-
nitenciaris
Tram. 314-18472/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 98878 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Creu el Govern que l’actual dotació de personal als 
diferents centres penitenciaris de Catalunya dóna su-
ficients garanties de seguretat tants als interns com al 
personal funcionari i laboral que desenvolupen la seva 
tasca?

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els aldarulls produïts al Centre Peni-
tenciari Quatre Camins, a la Roca del Vallès 
(Vallès Oriental), el 5 de desembre de 2014
Tram. 314-18473/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 98879 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– En quines circumstàncies es van produir els fets del 
passat 5 de desembre de 2014 al Centre Penitenciari 
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Quatre Camins, en el que varis interns es van veure 
implicats en greus aldarulls?

– Quants interns es van veure implicats en la baralla? 
Quants interns hi havia en aquell espai en el moment 
dels fets? Quants funcionaris? Quants funcionaris de 
vigilància estaven de servei en aquell torn?

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les circumstàncies de la mort d’una 
interna al Centre Penitenciari Puig de les 
Basses, de Figueres (Alt Empordà), el 8 de 
desembre de 2014
Tram. 314-18474/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 98880 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– En quines circumstàncies es va produir la mort d’una 
interna el passat 8 de desembre al Centre Penitenciari 
Puig de les Basses?

– Quin és el protocol d’actuació davant una emergèn-
cia mèdica d’un intern o interna a un Centre Peniten-
ciari? Es va seguir aquest protocol correctament la nit 
del 8 de desembre en aquest cas concret?

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la creació del servei d’atenció inte-
gral establert per la Llei 11/2014, per a ga-
rantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a eradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
Tram. 314-18475/10

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 98902 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, diputada del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

D’acord amb l’article 9 de la llei 11/2010, del 10 d’oc-
tubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bi-
sexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia que estableix 
la creació d’un servei d’atenció integral i donada l’es-
pecial transcendència i prioritat per a l’eradicació de 
l’homofòbia, transfòbia o bifòbia, interessa saber a 
aquesta diputada i al seu grup parlamentari:

– Quines mesures i dispositius té previst implemen-
tar el Govern per a fer efectiu aquest servei de manera 
immediata?

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2014

Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la integració a la nova garantia juvenil 
dels joves de setze a vint-i-cinc anys apun-
tats a un programa d’ocupació
Tram. 314-18476/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 98910 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari:

– Té previst el Govern garantir la integració a la nova 
garantia juvenil als joves d’entre 16 i 25 anys que estan 
apuntats a un programa d’ocupació que presta la Ge-
neralitat de Catalunya i que ara desapareixeran?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compromís econòmic amb els joves 
de setze a vint-i-cinc anys en temes d’ocu-
pació
Tram. 314-18477/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 98911 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el compromís econòmic del Govern vers els 
joves d’entre 16 a 25 anys en temes d’ocupació?

– Quin és el pressupost exacte que destina la Generali-
tat a la Garantia Juvenil?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la implantació de la xarxa d’impulsors 
de la garantia juvenil
Tram. 314-18478/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 98912 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

El 14 d’octubre de 2014, en la seva compareixença da-
vant la Comissió de Polítiques de Joventut, el Director 
General de la Joventut va informar que durant el 2014 
es crearà una xarxa d’impulsors de la garantia juvenil, 
amb una dotació de 2.400.000 € per la contractació de 
més de 70 impulsors de la garantia juvenil que s’ubi-
caran a les oficines joves i punts d’informació juvenil. 
Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari:

– Quan té previst el Govern fer la formació i la con-
tractació d’aquestes persones?

– Quan té previst el Govern implantar la xarxa d’im-
pulsors de la garantia juvenil?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els productes financers per a empre-
nedors joves
Tram. 314-18479/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 98913 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.
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El 14 d’octubre de 2014, en la seva compareixença da-
vant la Comissió de Polítiques de Joventut, la Conse-
llera de Benestar Social i Família va informar que la 
Direcció General d’Economia Social ha posat en mar-
xa diversos productes financers per emprenedors i per 
l’economia social. Interessa saber a aquest diputat i al 
seu grup parlamentari:

– Quins productes financers estan destinats per em-
prenedors joves?

– Quins recursos econòmics tenen cada un d’aquests 
productes financers?

– Quina previsió té el Govern del nombre de joves que 
es poden beneficiar d’aquests productes?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la creació d’una partida pressupostà-
ria destinada al Pla de xoc contra l’atur ju-
venil
Tram. 314-18480/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 98914 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Té previst el Govern la creació d’una partida pressu-
postària específica de 150 milions d’euros en els pres-
supostos de la Generalitat per al 2015 pel Pla de Xoc 
contra l’Atur Juvenil aprovat en la Resolució 301/X 
del Parlament de Catalunya sobre la situació de la jo-
ventut?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a l’accés a l’habitatge 
de lloguer per a joves
Tram. 314-18481/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 98915 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

El 14 d’octubre de 2014, en la seva compareixença da-
vant la Comissió de Polítiques de Joventut, el Director 
General de la Joventut va informar que el pla d’actua-
cions de polítiques de joventut contempla fins a 16 mi-
lions d’euros per impulsar i facilitar l’accés a l’habi-
tatge de lloguer, vetllar per l’accés al manteniment de 
l’habitatge i evitar-ne la pèrdua, i impulsar el desenvo-
lupament de nous models d’accés a l’habitatge. Inte-
ressa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari:

– Quines són les mesures específiques per impulsar i 
facilitar l’accés a l’habitatge de lloguer per a joves?

– Quines són les mesures específiques per al desen-
volupament de nous models d’accés a l’habitatge per 
a joves?

– Quina dotació pressupostària tindrà cada una de les 
mesures que es contemplen en el pla d’actuacions de 
polítiques de joventut en matèria d’habitatge?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge d’habitatges de lloguer 
social destinats als joves
Tram. 314-18482/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 98916 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
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cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

El juliol de 2014 la Sareb, a través d’un acord signat 
amb la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, va ce-
dir a la Generalitat de Catalunya 600 habitatges desti-
nats a lloguer social. Interessa saber a aquest diputat i 
al seu grup parlamentari:

– Quin percentatge d’aquests habitatges es destinaran 
a habitatge de lloguer social per a joves?

– Quins preus tindran aquests lloguers destinats als 
joves?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’evolució del pressupost destinat a salut 
mental i addiccions en el període 2009-2013
Tram. 314-18483/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 98917 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari:

– En relació a Finançament i Recursos –evolució 
2009-2013–, com ha estat l’evolució en els darrers cinc 
anys (especificant anyalment 2009-2013)?

a. Del pressupost destinat al Departament de Salut res-
pecte als pressupostos generals (en xifres absolutes i 
percentuals).

b. Quin és el pressupost per Salut Mental i Addiccions 
respecte al pressupost del Departament de Salut (en 
xifres absolutes i percentuals).

c. Quin és el pressupost total del Departament de Ben-
estar Social i Família i el pressupost destinat a entitats 
del sector SM i Addiccions.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la distribució del pressu-
post per a hospitalització i serveis d’atenció 
ambulatòria en l’àmbit de la salut mental en 
el període 2009-2013
Tram. 314-18484/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 98918 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari:

– En relació a Finançament i Recursos –Evolució 
2009-2013–, aquest pressupost, cóm s’ha distribuït en 
el diferents recursos?

A. Hospitalització - Cost total i percentatge del pressu-
post de Departament de Salut destinat a Hospitalitza-
ció en Salut Mental (SM)

Evolució de les despeses en unitats d’ingrés psiquiàtric 
separant:

• Unitats de Curta Estada
• Unitats de Mitja Estada
• Unitats de Llarga Estada
• Unitats d’Hospitals de Dia

B. Serveis d’Atenció Ambulatòria en SM - Recursos 
Comunitaris

• CSMA
• CAS
• CSMIJ
• SRC

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la distribució del pressu-
post per a entitats proveïdores en l’àmbit de 
la salut mental en el període 2009-2013
Tram. 314-18485/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 98919 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari:

– En relació a Finançament i Recursos –Evolució 
2009-2013–, quina ha estat la distribució del pressu-
post de SM destinat a les Entitats Proveïdores, –espe-
cificant l’import de cada concert amb cada empresa, 
per any i la seva evolució en els darrers cinc anys. Evo-
lució dels pagaments ajornats o impagaments a les en-
titats proveïdores per any?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la distribució del pres-
supost de salut mental en el període 2009-
2013 per regions sanitàries
Tram. 314-18486/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 98920 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari:

– En relació al Finançament i Recursos –Evolució 
2009-2013–, quina ha estat la distribució del pressu-
post de SM a nivell territorial per regions sanitàries?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del finançament de progra-
mes específics de salut mental i addiccions 
en el període 2009-2013
Tram. 314-18487/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 98921 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari:

– En relació a Finançament i Recursos –Evolució 
2009-2013–, quina ha estat l’evolució de les despeses 
en el finançament de programes específics en Salut 
Mental i Addiccions?

a. El Programa de Suport a la Primària: pag. 38 Ob-
servatori
b. El programa de psicosis incipient
c. El Programa de Seguiment individualitzat
d. Programes TLP
e. Salut i Escola

f. Atenció als adolescents amb consums de drogues

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s



20 de gener de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 478

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la despesa en psicofàr-
macs en el període 2009-2013
Tram. 314-18488/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 98922 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari:

En relació a Finançament i Recursos –Evolució 2009-
2013–, quina ha estat la despesa en Psicofàrmacs? 
Evolució global de la despesa en els darrers cinc anys; 
especificant:

a. Grups terapèutics
b. Nombre de pacients tractats
c. Nombre d’envasos

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la despesa en psicofàr-
macs a les unitats d’atenció infantojuvenil en 
el període 2009-2013
Tram. 314-18489/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 98923 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari:

– En relació a Finançament i Recursos –Evolució 
2009-2013–, quina ha estat l’evolució de la despesa en 
psicofàrmacs des de les unitats d’atenció infantojuve-
nil (CSMIJ)?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la despesa global en programes 
de prevenció de salut mental en el període 
2009-2013
Tram. 314-18490/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 98924 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari:

– En relació a Finançament i Recursos –Evolució 
2009-2013–, quina és la despesa global en programes 
de prevenció en Salut Mental?

a. Detallar els Programes de Prevenció Primària en SM
b. Programes generals de Prevenció en SM

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels recursos destinats al 
personal de salut mental en el període 2009-
2013
Tram. 314-18491/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 98925 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari:

En relació al Finançament i Recursos –Evolució 2009-
2013–, com han evolucionat els recursos destinats al 
personal (professionals per categories) en aquests cinc 
anys? Cóm ha evolucionat la ràtio

professional/habitants en aquest temps?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la despesa en personal 
assistencial de les unitats d’ingrés hospita-
lari en el període 2009-2013
Tram. 314-18492/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 98926 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari:

En relació a Finançament i Recursos –Evolució 2009-
2013–, quina ha estat l’evolució de les despeses en per-

sonal assistencial en les unitats d’ingrés hospitalari? 
Separant:

a. Curta estada
b. Mitja estada
c. Llarga estada

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la despesa en personal 
assistencial dels serveis d’atenció ambu-
latòria de salut mental en el període 2009-
2013
Tram. 314-18493/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 98927 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari:

En relació a Finançament i Recursos –Evolució 2009-
2013–, quina ha estat l’evolució de les despeses en per-
sonal assistencial en Serveis d’Atenció Ambulatòria 
(hores professionals) en SM? Separant:

a. CSMA
b. CAS
c. CSMIJ
d. HdD
e. SRC

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la despesa en personal 
assistencial dels serveis d’atenció ambu-
latòria de salut mental en el període 2009-
2013, per professions
Tram. 314-18494/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 98928 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari:

En relació al Finançament i Recursos –Evolució 2009-
2013–, quina ha estat l’evolució de les despeses en 
personal assistencial (hores professionals) en Serveis 
d’Atenció Ambulatòria en SM (CSMA, CAS, CSMIJ, 
HdD, SRC)? Separat per rols professionals:

a. Infermeria
b. Psiquiatres
c. Psicòlegs
d. Treballadors socials
e. Educadors

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la desviació del nombre 
de professionals de la salut mental en el pe-
ríode 2009-2013
Tram. 314-18495/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 98929 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari:

– En relació a Finançament i Recursos –Evolució 2009- 
2013–, quina ha estat l’evolució de la desviació del 
nombre de professionals proposats pel Pla Director 
per cada 100.000 habitants i del nombre de professio-
nals contractats en cada any, de forma global, per re-
gions sanitàries i per centres (CSMA, CSMIJ, CAS)?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’activitat assistencial en 
l’àmbit de la salut mental pel que fa al nom-
bre de llits en el període 2009-2013
Tram. 314-18496/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 98930 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari:

En relació a Activitat i Recursos Assistencials en SM, 
quina ha estat l’evolució en aquests darrers cinc anys 
(2009-2013) de l’activitat assistencial del nombre de 
llits en els darrers cinc anys (en anys i mesos)? Espe-
cificant:

– Hospitalització en Hospital general
– Unitats de curta Estada
– Unitats d’Hospital de Dia
– Hospitalització en Hospital Monogràfic
– Unitats de Curta Estada
– Unitats de Mitja Estada
– Unitats de Llarga Estada
– Unitats d’Hospitals de Dia

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s



20 de gener de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 478

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’activitat assistencial en 
l’àmbit de la salut mental pel que fa al nom-
bre d’ingressos en unitats d’hospitalització 
en el període 2009-2013
Tram. 314-18497/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 98931 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari:

Enrelació a Activitats i Recursos Assistencials en Sa-
lut Mental (SM), quina ha estat l’evolució en aquests 
darrers cinc anys (2009-2013) de l’activitat assistencial 
en nombre de ingressos en Unitats d’Hospitalització? 
Indicant cada recurs diferenciat.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’activitat assistencial en 
l’àmbit de la salut mental pel que fa als dies 
d’estada al servei d’urgències en el període 
2009-2013
Tram. 314-18498/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 98932 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari:

– En relació a Activitat i Recursos Assistencials en Sa-
lut Mental (SM), quina ha estat l’evolució en aquests 
darrers cinc anys (2009-2013) de l’activitat assisten-
cial pel que fa als dies d’estada al Servei d’Urgències, 
abans de procedir-se al seu internament?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’activitat assistencial en 
l’àmbit de la salut mental pel que fa al temps 
d’espera per a ingressar en una unitat hospi-
talària de desintoxicació en el període 2009-
2013
Tram. 314-18499/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 98933 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari:

– En relació a Activitat i Recursos Assistencials en Sa-
lut Mental (SM), quina ha estat l’evolució en aquests 
darrers cinc anys (2009-2013) de l’activitat assistencial 
en el temps d’espera abans de procedir-se a l’ingrés a 
una Unitat Hospitalària de Desintoxicació (UHD)?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’activitat assistencial en 
l’àmbit de la salut mental pel que fa al nom-
bre d’ingressos en unitats d’hospitalització 
en el període 2009-2013, per hospitals
Tram. 314-18500/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 98934 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Carme Pérez Martínez, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

En relació a Activitats i Recursos Assistencials en Sa-
lut Mental (SM) quina ha estat l’evolució en aquests 
darrers cinc anys (2009-2013) de l’activitat assisten-
cial, quina ha estat l’evolució del nombre d’ingressos 
en Unitats d’hospitalització (altes hospitalàries de: 
curta, mitja i llarga estada), especificant Hospitals Ge-
nerals o Hospitals Psiquiàtrics? Especificant:

a. Nombre d’altes hospitalàries per any
b. Nombre de persones diferents ateses per any
c. Temps d’estades mitjanes per any
d. Temps d’espera per ingressar (en subaguts i llarga 
estada) per any

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’activitat assistencial en 
l’àmbit de la salut mental pel que fa al nom-
bre d’urgències ateses en el període 2009-
2013
Tram. 314-18501/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 98935 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari:

– En relació a Activitats i Recursos Assistencials en 
Salut Mental (SM), quina ha estat l’evolució en aquests 
darrers cinc anys (2009-2013) de l’activitat assistencial 
en el nombre d’urgències ateses per problemes de SM 
per any?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’activitat assistencial en 
l’àmbit de la salut mental pel que fa al nom-
bre de temptatives de suïcidi ateses pels 
serveis d’urgències en el període 2009-2013
Tram. 314-18502/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 98936 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari:
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– En relació a Activitat i Recusros Assistencials en Sa-
lut Mental (SM), quina ha estat l’evolució en aquests 
darrers cinc anys (2009-2013) de l’activitat assisten-
cial i del nombre d’intents autolítics atesos als Serveis 
d’urgències per any?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’activitat assistencial en 
l’àmbit de la salut mental pel que fa al nom-
bre de suïcidis en el període 2009-2013
Tram. 314-18503/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 98937 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari:

– En relació a Activitat i Recursos Assistencials en Sa-
lut Mental (SM), quina ha estat l’evolució en aquests 
darrers cinc anys (2009-2013) de l’activitat assisten-
cial respecte all nombre de suïcidis consumats per any  
–especificant gènere i edat?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’activitat assistencial en 
l’àmbit de la salut mental pel que fa als in-
gressos en hospitals de dia, psiquiàtrics i 
generals en el període 2009-2013
Tram. 314-18504/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 98938 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari:

En relació a Activitat i Recursos Assistencials en Sa-
lut Mental (SM) quina ha estat l’evolució en aquests 
darrers cinc anys (2009-2013) de l’activitat assistencial 
dels ingressos en Hospitals de Dia en Hospitals Psi-
quiàtrics i Hospitals Generals? Especificant:

a. Nombre d’ingressos per any.
b. Nombre de persones diferents ateses per any.
c. Temps d’espera per ingressar.
d. Temps d’estades mitjanes per any.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’activitat assistencial 
en l’àmbit de la salut mental pel que fa a 
les consultes ambulatòries en el període 
2009-2013
Tram. 314-18505/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 98939 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
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senta la pregunta següent, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

En relació a Activitat i Recursos Assistencials en Salut 
Mental (SM), quina ha estat l’evolució en aquests dar-
rers cinc anys (2009-2013) de l’activitat assistencial en 
les consultes ambulatòries per any (en CSMA, CAS i 
CSMIJ) i valoració «carrega de feina» dels professio-
nals? Especificant:

a. Nombre total de visites realitzades per any (especi-
ficant TMS i TMG).

b. Nombre de persones diferents ateses per any (espe-
cificant TMS i TMG).

c. Nombre de persones noves per any (especificant 
TMS i TMG). 5.

d. Proporció de visites realitzades a persones ateses 
per any (especificant TMS i TMG).

e. Nombre promig de pacients atesos per cada profes-
sional per any (especificant TMS i TMG).

f. Nombre promig de consultes (primeres i successi-
ves) a pacients atesos per professional per any (especi-
ficant TMS i TMG).

g. Nombre promig de primeres consultes per profes-
sional per any (especificant TMS i TMG).

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’activitat assistencial en 
l’àmbit de la salut mental pel que fa als in-
gressos en centres de dia i serveis de reha-
bilitació comunitària en el període 2009-2013
Tram. 314-18506/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 98940 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari:

En relació a Activitat i Recursos Assistencials en Sa-
lut Mental (SM), quina ha estat l’evolució en aquests 
darrers cinc anys (2009-2013) de l’activitat assistencial 
dels ingressos en Centres de Dia o SRC? Especificant:

a. Nombre de places en SRC per any
b. Nombre de pacients atesos diferents en SRC per any
c. Temps d’estades mitjanes per any.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els indicadors epidemiològics del pa-
timent psíquic en l’activitat assistencial en 
l’àmbit de la salut mental en el període 2009-
2013
Tram. 314-18507/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 98941 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari:

– En relació a Activitat i Recursos Assistencials en Sa-
lut Mental (SM), en aquests darrers cinc anys (2009-
2013) de l’activitat assistencial, existeixen indicadors 
epidemiològics (directes o indirectes) del patiment 
psíquic, al marge dels trastorns mentals ja recollits? 
Quins són?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes per a atendre 
les persones amb malaltia mental
Tram. 314-18508/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 98942 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari:

Pel que fa a les previsions,

– Quines mesures té previstes el Departament de Salut 
per donar atenció a les persones afectades en la seva 
salut mental? A nivell de l’Atenció Primària de Salut? 
I a nivell de serveis especialitzats?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a prevenir les malal-
ties mentals en els grups de població més 
afectats
Tram. 314-18509/10

Formulació
Carme Pérez Martínez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 98943 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, 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 aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari:

Pel que fa a les previsions,

– Té previst fer alguna intervenció en els grups de po-
blació més afectada? És a dir: classes socials baixes, 
dones de més de 65 anys i aturats més d’un any?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la detecció de l’impacte de la crisi en 
els infants
Tram. 314-18510/10

Formulació

Carme Pérez Martínez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 98944 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Carme Pérez Martínez, diputada del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent, per tal que els sigui contes-
tada amb resposta escrita.

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

A un altre nivell, però donada la importància:

1. Cóm detecten l’impacte de la crisi sobre la població 
infantil?

2. Quines mesures des del Departament de Salut i del 
Departament de Benestar i Família s’estan implemen-
tant?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Carme Pérez Martínez
Diputada del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el dispositiu preventiu d’emergències 
que es va organitzar el 9 i el 10 de desembre 
de 2014
Tram. 314-18511/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 98960 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin preventiu d’emergències es va organitzar da-
vant la previsió de forts vents a Catalunya els dies 9 i 
10 de desembre?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius de bombers que 
hi havia als parcs de bombers de la regió 
d’emergències Centre el 9 i el 10 de desem-
bre de 2014
Tram. 314-18512/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 98961 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el número d’efectius de bombers que hi ha-
via a cada un dels parcs de bombers de la regió d’emer-
gències centre els dies 9 i 10 de desembre?

– Davant la previsió de forts vents per aquest dies, es 
van reforçar els efectius als parcs de bombers de la re-
gió d’emergències centre? En cas afirmatiu, quan es 
van reforçar els efectius?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius de bombers que 
hi havia als parcs de bombers de la regió 
d’emergències de Girona el 9 i el 10 de de-
sembre de 2014
Tram. 314-18513/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 98962 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el número d’efectius de bombers que hi ha-
via a cada un dels parcs de bombers de la regió d’emer-
gències de Girona els dies 9 i 10 de desembre?

– Davant la previsió de forts vents per aquest dies, es 
van reforçar els efectius als parcs de bombers de la re-
gió d’emergències de Girona? En cas afirmatiu, quan 
es van reforçar els efectius?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius de bombers que 
hi havia als parcs de bombers de la regió 
d’emergències de Lleida el 9 i el 10 de de-
sembre de 2014
Tram. 314-18514/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 98963 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el número d’efectius de bombers que hi ha-
via a cada un dels parcs de bombers de la regió d’emer-
gències de Lleida els dies 9 i 10 de desembre?

– Davant la previsió de forts vents per aquest dies, es 
van reforçar els efectius als parcs de bombers de la re-
gió d’emergències de Lleida? En cas afirmatiu, quan es 
van reforçar els efectius?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius de bombers que 
hi havia als parcs de bombers de la regió 
d’emergències Metropolitana Nord el 9 i el 
10 de desembre de 2014
Tram. 314-18515/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 98964 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el número d’efectius de bombers que hi 
havia a cada un dels parcs de bombers de la regió 
d’emergències metropolitana nord els dies 9 i 10 de de-
sembre?

– Davant la previsió de forts vents per aquest dies, es 
van reforçar els efectius als parcs de bombers de la re-
gió d’emergències metropolitana nord? En cas afirma-
tiu, quan es van reforçar els efectius?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius de bombers que 
hi havia als parcs de bombers de la regió 
d’emergències Metropolitana Sud el 9 i el 10 
de desembre de 2014
Tram. 314-18516/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 98965 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el número d’efectius de bombers que hi ha-
via a cada un dels parcs de bombers de la regió d’emer-
gències metropolitana sud els dies 9 i 10 de desembre?

– Davant la previsió de forts vents per aquest dies, es 
van reforçar els efectius als parcs de bombers de la re-
gió d’emergències metropolitana sud? En cas afirma-
tiu, quan es van reforçar els efectius?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius de bombers que 
hi havia als parcs de bombers de la regió 
d’emergències de Tarragona el 9 i el 10 de 
desembre de 2014
Tram. 314-18517/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 98966 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el número d’efectius de bombers que hi ha-
via a cada un dels parcs de bombers de la regió d’emer-
gències de Tarragona els dies 9 i 10 de desembre?

– Davant la previsió de forts vents per aquest dies, es 
van reforçar els efectius als parcs de bombers de la 
regió d’emergències de Tarragona? En cas afirmatiu, 
quan es van reforçar els efectius?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius de bombers que 
hi havia als parcs de bombers de la regió 
d’emergències de les Terres de l’Ebre el 9 i el 
10 de desembre de 2014
Tram. 314-18518/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 98967 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el número d’efectius de bombers que hi 
havia a cada un dels parcs de bombers de la regió 
d’emergències de les Terres de l’Ebre els dies 9 i 10 
de desembre?

– Davant la previsió de forts vents per aquest dies, es 
van reforçar els efectius als parcs de bombers de la re-
gió d’emergències de les Terres de l’Ebre? En cas afir-
matiu, quan es van reforçar els efectius?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alertes que van rebre els 
serveis d’emergència per incidències causa-
des per les ventades del 9 i el 10 de desem-
bre de 2014
Tram. 314-18519/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 98968 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el nombre d’alertes que van rebre els ser-
veis d’emergències per incidències causades pels forts 
vents a Catalunya els dies 9 i 10 de desembre a cada 
una de les regions d’emergències de Catalunya?

– Quin és el nombre de serveis d’emergències que van 
atendre els Bombers de la Generalitat els dies 9 i 10 de 
desembre a Catalunya per incidències causades pels 
forts vents a cada una de les regions d’emergències de 
Catalunya?

– Quin és el temps mitjà d’atenció a les trucades 
d’emergència que va rebre el 112 a Catalunya els dies 
9 i 10 de desembre?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aturada del servei d’emergències 112 
el 9 de desembre de 2014
Tram. 314-18520/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 98969 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el motiu per al qual el servei d’alertes 112 
va deixar de funcionar el dia 9 de desembre? Quant de 
temps va estar inoperatiu?

– Es va posar un servei alternatiu per atendre les tru-
cades d’emergència mentre no es resolia el servei 
d’alertes 112?

– Quan es va restablir del tot el servei d’alertes 112?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el moment en què es va activar la fa-
se d’emergència 1 del pla de protecció civil 
Procicat el 9 de desembre de 2014
Tram. 314-18521/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 98970 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quan es va activar la fase d’emergència 1 del pla 
d’emergència Procicat el dia 9 de desembre?

– Davant la previsió de forts vents a Catalunya durant 
els dies 9 i 10 de desembre, per quin motiu no es va 
activar abans la fase d’emergència 1 del pla Procicat?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions conjuntes que es van 
dur a terme entre la Direcció General de Pro-
tecció Civil i la Direcció General d’Emergèn-
cies amb motiu de les ventades del 9 i el 10 
de desembre de 2014
Tram. 314-18522/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 98971 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quines actuacions conjuntes es van portar a terme 
des de la Direcció General de Protecció Civil i la Di-
recció General d’Emergències davant la previsió de 
forts vents a Catalunya els dies 9 i 10 de desembre?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de trucades rebudes al ser-
vei d’emergències 112 el 2013
Tram. 314-18523/10

Formulació

Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 98972 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de trucades que van ser ateses pel 
servei 112 l’any 2013?

– Quantes trucades es van quedar sense ser ateses pel 
servei 112 l’any 2013?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de trucades rebudes al ser-
vei d’emergències 112 el 2014
Tram. 314-18524/10

Formulació

Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 98973 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin és el nombre de trucades que han estat ateses 
pel servei 112 l’any 2014?

– Quantes trucades s’han quedat sense ser ateses pel 
servei 112 l’any 2014?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que atenien 
trucades al Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència 112 de Barcelona el 9 de 
desembre de 2014
Tram. 314-18525/10

Formulació

Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 98974 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin es el nombre de persones que hi havia al Cen-
tre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de 
Barcelona atenent les trucades a cada un dels torns el 
dia 9 de desembre de 2014?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que atenien 
trucades al Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència 112 de Reus el 9 de de-
sembre de 2014
Tram. 314-18526/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 98975 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin es el nombre de persones que hi havia al Cen-
tre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de 
Reus atenent les trucades a cada un dels torns el dia  
9 de desembre de 2014?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que atenien 
trucades al Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència 112 de Barcelona el 10 de 
desembre de 2014
Tram. 314-18527/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 98976 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin es el nombre de persones que hi havia al Cen-
tre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112  

de Barcelona atenent les trucades a cada un dels torns 
el dia 10 de desembre de 2014?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que atenien 
trucades al Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència 112 de Reus el 10 de de-
sembre de 2014
Tram. 314-18528/10

Formulació
Ferran Pedret i Santos, del Grup 

Parlamentari Socialista

Reg. 98977 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quin es el nombre de persones que hi havia al Cen-
tre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de 
Reus atenent les trucades a cada un dels torns el dia  
10 de desembre de 2014?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Ferran Pedret i Santos
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de l’escorcoll a l’ateneu 
L’Harmonia, de Sant Andreu de Palomar, a 
Barcelona, el 17 de desembre de 2014
Tram. 314-18529/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 98993 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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. Quins van ser els motius de l’escorcoll a l’Ateneu 
l’Harmonia al barri de Sant Andreu del Palomar de 
Barcelona del dia 17 de desembre?

2. Quins van ser els resultats de l’esmentat escorcoll?

3. És va produir alguna detenció i/o retenció durant 
l’escorcoll?

4. Quina dotació del cos de Mossos d’Esquadra va 
prendre-hi part?

5. Es va produir alguna acció de mediació amb els res-
ponsables de la gestió de l’Ateneu l’Harmonia?

6. Es va requisar algun tipus de material i en cas afir-
matiu, es va lliurar els responsables de la gestió de 
l’Ateneu l’Harmonia un inventari del material requisat 
pel cos de Mossos d’Esquadra?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

David Companyon i Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’operació Pandora
Tram. 314-18530/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 98994 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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. Quins són els motius pels quals l’anomenada Opera-
ció Pandora del dia 16 de desembre, va ser qualificada 
com una operació contra una «organització criminal 
amb finalitat terrorista de caire anarquista violent»?

2. Creu el Departament d’Interior que la nota de prem-
sa emesa informant d’aquesta operació podria esten-
dre una ombra de sospita envers els moviments socials 
i ideologies alternatives vinculant-les a conceptes com 
«terrorisme» i «violència»?

3. Quins són els atemptats que s’atribueixen a aquesta 
«organització criminal»?

4. Es van seguir correctament els protocols en les ca-
torze entrades a habitatges i locals Barcelona, Sabadell 
i Manresa?

5. Es va lliurar a les persones que estaven als esmen-
tats habitatges o locals un inventari del material requi-
sat pel cos de Mossos d’Esquadra?

6. Es van mostrar a les persones que estaven en aquests 
habitatges les ordres d’escorcoll i se’ls va informar 
dels motius del mateix?

7. Quins danys materials s’han produït en els referits 
escorcolls? Té feta el Departament d’Interior una va-
loració dels danys ocasionats? Com seran rescabalades 
les persones o entitats que han patit els danys?

8. Per quina raó un d’aquest escorcolls va fer-se en 
l’habitatge de dues persones que res tenien a veure 
amb l’esmentada operació?

9. Quines raons van portar a l’escorcoll de la Kasa de 
la Muntanya del districte de Gràcia de Barcelona?

10. Quan es van iniciar les actuacions policials?

11. Quin va ser el dispositiu del cos de Mossos d’Es-
quadra en la referida operació policial?
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12. Una vegada realitzat creu el Departament d’Interi-
or que va ser desproporcionat i més espectacular que 
efectiu?

13. Quines accions de mediació es van realitzar, es-
pecialment en aquells escorcolls on hi havia menors 
d’edat?

14. Quantes hores es va retenir a les persones que esta-
ven a la Kasa de la Muntanya sense que fossin objecte 
de cap diligència judicial, ni policial? Se’ls va infor-
mar dels seus drets? Va romandre en condició de re-
tingudes?

15. En alguna de les detencions es va emprar armes de 
foc de forma intimidatòria?

16. Quantes persones han estat detingudes i de quina 
nacionalitat són?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

David Companyon i Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les entitats proveïdores del sistema 
sanitari integral d’utilització pública de Cata-
lunya que gestionen atenció especialitzada i 
atenció primària
Tram. 314-18531/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 98998 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 entitats proveïdores del SISCAT gestionen 
atenció especialitzada i atenció primària alhora?

– Quines són?

– Com es diuen?

– On estan ubicades (municipi de centre hospitalari i 
dels CAP)?

– Quina és població assignada, total i desglossat per 
cada línia assistencial?

– Quin és el territori de referència de cadascuna d’elles 
d’atenció primària i d’atenció hospitalària?

– Quin és el pressupost total per cadascuna d’elles?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’explotacions ramaderes 
que han rebut comunicacions per no ha-
ver-se adaptat als plans de gestió de les de-
jeccions ramaderes
Tram. 314-18532/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 98999 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Sergi Vilamala i Bas-
tarras, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El passat mes de febrer, les sis plantes de tractament 
de purins per cogeneració de Catalunya anunciaven el 
seu tancament. A hores d’ara, moltes granges no han 
adaptat els seus plans de dejeccions ramaderes.

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

– Quantes explotacions ramaderes han rebut comuni-
cacions per no haver adaptat els plans de dejeccions 
després del tancament de les plantes d’eliminació de 
purins per cogeneració?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Òscar Ordeig i Molist Sergi Vilamala i Bastarras
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els caps de bestiar que s’haurien de 
reduir de les explotacions ramaderes que 
han rebut comunicacions per no haver-se 
adaptat als plans de gestió de les dejecci-
ons ramaderes
Tram. 314-18533/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99000 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Sergi Vilamala i Bas-
tarras, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El passat mes de febrer, les sis plantes de tractament 
de purins per cogeneració de Catalunya anunciaven el 
seu tancament. A hores d’ara, moltes granges no han 
adaptat els seus plans de dejeccions ramaderes.

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

– Quants caps de bestiar haurien de reduir les explota-
cions ramaderes que han rebut comunicacions per no 
haver adaptat els plans de dejeccions ramaderes des-
prés del tancament de les plantes d’eliminació de pu-
rins per cogeneració?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Òscar Ordeig i Molist Sergi Vilamala i Bastarras
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les comarques on hi ha les granges 
que han rebut comunicacions per no ha-
ver-se adaptat als plans de gestió de les de-
jeccions ramaderes
Tram. 314-18534/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99001 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Sergi Vilamala i Bas-
tarras, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 

d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El passat mes de febrer, les sis plantes de tractament 
de purins per cogeneració de Catalunya anunciaven el 
seu tancament. A hores d’ara, moltes granges no han 
adaptat els seus plans de dejeccions ramaderes.

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

– Quines són les comarques on es troben les granges 
que han rebut comunicacions per no haver adaptat els 
plans de dejeccions ramaderes?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Òscar Ordeig i Molist Sergi Vilamala i Bastarras
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació als ajuntaments dels 
municipis on hi ha les granges que han rebut 
comunicacions per no haver-se adaptat als 
plans de gestió de les dejeccions ramaderes
Tram. 314-18535/10

Formulació
Òscar Ordeig i Molist, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99002 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Òscar Ordeig i Molist, diputat, Sergi Vilamala i Bas-
tarras, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El passat mes de febrer, les sis plantes de tractament 
de purins per cogeneració de Catalunya anunciaven el 
seu tancament. A hores d’ara, moltes granges no han 
adaptat els seus plans de dejeccions ramaderes.

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

– Han rebut comunicació els ajuntaments on es troben 
ubicades les explotacions ramaderes que no han adap-
tat els plans de dejeccions ramaderes com a responsa-
bles de les llicències d’activitats de l’activitat?

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Òscar Ordeig i Molist Sergi Vilamala i Bastarras
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de trucades rebudes al ser-
vei d’emergències 112 del 2012 ençà
Tram. 314-18536/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99115 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el nombre de trucades que ha gestionat 
el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 
112 Catalunya en l’any 2012, 2013 i 2014, desglossat 
per anys?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la tecnologia del Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112 per a fil-
trar l’accés del ciutadà al 112
Tram. 314-18537/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99116 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quins són els mètodes tecnològics que utilitza el 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 

Catalunya (CAGTU) per a filtrar i limitar o restringir 
l’accés del ciutadà al 112?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el contacte amb el servei d’emergèn-
cies 112 des d’un nucli urbà
Tram. 314-18538/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99117 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Per quines raons un ciutadà des de nucli urbà sovint 
no pot contactar amb el 112, quan les trucades d’emer-
gència han de ser accessibles a tothom?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les raons de la disminució de les tru-
cades al servei d’emergències 112
Tram. 314-18539/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99118 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari:

– Per quines raons es produeix l’alarmant disminució 
de trucades al 112, considerant el volum de població i 
extensió del territori a Catalunya, en comparativa amb 
els 112s de la resta de l’Estat?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps d’espera des que es fa una 
trucada al servei d’emergències 112 fins que 
és atesa per un operador
Tram. 314-18540/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99119 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el temps d’entrada de la trucada des què el 
ciutadà marca fins que li respon un operador un ope-
rador físic –especificant nombre de contestadors auto-
màtics i desviadors de trucades, temps d’espera artifi-
cial introduït– i el temps real per tipologia d’incident 
en la qual es gestiona l’emergència del servei 112?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el funcionament del dispositiu de te-
lecomunicacions anomenat «nacional 112 
roaming»
Tram. 314-18541/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99120 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Funciona correctament el dispositiu de telecomuni-
cacions que s’anomena «nacional 112 roaming» i que 
fa que quan el trucant no disposa de cobertura pròpia 
del seu operador, es connecti a qualsevol altra opera-
dor disponible de la xarxa mòbil nacional?

– En aquests casos, el trucant de Catalunya pot accedir 
al 112 sense problemes?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les zones sense cobertura de telefo-
nia per a contactar amb el servei del Cen-
tre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgèn-
cia 112
Tram. 314-18542/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99121 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari:
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– Quantes i quines zones a Catalunya es troben ac-
tualment sense cobertura de cap operador de telefonia 
per poder contactar amb el servei del Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya 
(CAGTU)?

– Quin és el cost dels postes instal·lats per a la senyalit-
zació de les zones de cobertura rural i urbana, i motiu 
per la seva instal·lació?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la integració de la resta de números 
d’emergència al 112
Tram. 314-18543/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99122 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és la progressió prevista la integració al 112 
de la resta de números d’emergència: 092, 080, etc.?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les trucades no ateses i el funciona-
ment del servei del Centre d’Atenció i Ges-
tió de Trucades d’Urgència 112 els dies 8, 
9 i 10 de desembre de 2014 a Barcelona i a 
Reus (Baix Camp)
Tram. 314-18544/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99123 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quantes trucades no van ser ateses pel Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112, des-
glossat pel centre de Barcelona i el de Reus, els passats 
dies 8, 9 i 10 de Desembre de 2014?

– Quin dispositiu especial hi havia previst al servei 
112 davant de l’activació del pla Procicat?

– Hi van haver problemes tecnològics el dia 9?

– Descripció i temps de resolució de les incidències 
tècniques.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la tecnologia, l’equipament i el cost 
del servei del Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 a Reus (Baix Camp) 
i a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18545/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99124 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
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bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és l’actual tecnologia i equipament amb els 
què treballa el servei 112 i cost de cada apartat: te-
lefonia, maquinari, programari, ofimàtica, tant en el 
centre de Reus com el de l’Hospitalet i altres seus re-
dundants pel manteniment d’unitats de backup, recu-
peració d’informació i operativa d’emergència?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari i els mitjans previstos per 
a l’adaptació tecnològica de la rebuda auto-
màtica de trucades «e-call» al Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-18546/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99125 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el calendari i mitjans previstos per l’adap-
tació tecnològica d’implantació del dispositiu tec-
nològic per rebre trucades automàtiques e-Call. 
(COM(2009)0434) segons proposta de la Resolució 
del Parlament Europeu (2012/2056(INI) en el Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Cata-
lunya (CAGTU)?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions amb relació al Progra-
ma tecnològic per al futur del servei d’emer-
gències 112
Tram. 314-18547/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99126 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quines són les previsions del Govern envers el Pro-
grama tecnològic pel futur del servei 112?

– Quin calendari previst hi ha per la recepció d’avisos 
mitjançant les noves eines de missatgeria electrònica, 
xarxes socials, aplicacions mòbils dedicades i loca-
lització automàtica del trucant (AML, A-GNSS...) en  
el 112?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol d’actuació i l’estandar-
dització de procediments, l’homologació i 
l’harmonització europea del servei d’emer-
gències 112
Tram. 314-18548/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99127 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari:
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– Quin és el protocol actual d’actuació del 112? Qui-
na previsió d’estandardització de procediments, ho-
mologació i harmonització europea (ESENET) té el 
Govern?

– Quin ha estat el procediment oficial d’aprovació dels 
protocols i d’actuació utilitzats actualment?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els problemes de la base de dades del 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència 112
Tram. 314-18549/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99128 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quins són els problemes actuals existents de la ba-
se de dades el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya (CAGTU)?

– Quin és el termini previst per tenir operativa una ba-
se de dades actualitzada, àgil i funcional, en català, 
amb la informació integrada i actualitzada de tots els 
abonats de les diferents empreses operadores de tele-
fonia?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el cost de la cessió de les dades d’abo-
nats de les operadores de telefonia al Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-18550/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99129 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el cost pel Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència 112 Catalunya (CAGTU) de la cessió 
de les dades d’abonats per part de les operadores de 
telefonia?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el termini previst per a disposar d’un 
sistema de localització geogràfica actualit-
zat i àgil al Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència 112
Tram. 314-18551/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99130 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Donat que es treballa actualment en el Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalu-
nya (CAGTU) amb un sistema de localització geogrà-



20 de gener de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 478

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 95

fica amb dades obsoletes, quin és el termini previst per 
disposar d’un sistema de localització geogràfica actua-
litzat i àgil?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió del Centre d’Atenció i Ges-
tió de Trucades d’Urgència 112 de revisar o 
d’adaptar el programari de gestió Sèneca
Tram. 314-18552/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99131 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Té previst el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 una revisió o adaptació del programari 
de gestió Sèneca?

– Quan serà operativa?

– Quin és el seu cost?

– Compleix la normativa de riscos laborals?

– És un nou programari adaptat a les necessitats ac-
tuals de la operativa, i resol els problemes endèmics 
existents?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del manteniment del progra-
mari Sèneca del Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-18553/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99132 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el cost del manteniment del programari Sè-
neca del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Ur-
gència 112?

– Quina empresa externa gestiona el manteniment ac-
tualment?

– Quin és el cost, la durada i acotacions del esmentat 
contracte de manteniment?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la creació de l’arbre de co-
dis integrat al programari Sèneca del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-18554/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99133 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari:
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Funcionalitat, efectivitat i conveniència del arbre de ti-
pificacions actual.

– Quina és (va ésser) la despesa econòmica addicional 
per a la confecció del mencionat arbre de codis inte-
grat al programari Sèneca.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la formació en emergències dels coor-
dinadors i supervisors del servei d’emergèn-
cies 112 i el programa de formació continua-
da dels gestors d’operacions
Tram. 314-18555/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99134 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quina formació específica en emergències tenen els 
coordinadors i supervisors del servei 112 en funció del 
càrrec que ocupen?

– Quina és la descripció del programa previst de for-
mació continuada general en emergències dels gestors 
d’operació del 112 i quin és el pressupost específic as-
sociat?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aplicació de l’article 18 del conveni 
col·lectiu del sector de centre d’atenció mul-
ticanal en la licitació del servei d’emergèn-
cies 112
Tram. 314-18556/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99135 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Perquè es decideix aplicar l’art. 18 del Conveni 
Call Center en la recent licitació del servei quan hi ha  
9 sentències judicials vinculades directament a 112 
que reconeixen la subrogació del personal amb l’art. 
44 de l’E.T.?

– De qui és responsabilitat dins el Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya 
(CAGTU) aquesta decisió?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de la licitació del servei 
d’emergències 112
Tram. 314-18557/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99136 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari:
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– Donades les queixes presentades en la recent licita-
ció del servei telefònic 112, en quina situació es troba 
actualment aquesta licitació?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la idoneïtat que el personal especia-
litzat d’atenció del servei d’emergències 112 
es regeixi pel conveni de màrqueting tele-
fònic
Tram. 314-18558/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99137 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Respecte a la gestió del Govern del el Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya 
(CAGTU), considera que es apropiat per una central 
d’emergències de gestió crítica que el seu personal 
especialitzat d’atenció es regeixi pel Conveni de Te-
lemarketing? i quins canvis o millores laborals hi han 
previstos a curt termini?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el millorament de les condicions de 
treball del centre de servei d’emergències 
112 de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18559/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99138 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quina previsió de millora hi ha en les condicions de 
treball actuals del centre de l’Hospitalet de Llobregat 
(riscos laborals, mobiliari ergonòmic, higiene i segu-
retat, condicionament ambiental, correcció de defectes 
del edifici, etc.)?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les licitacions en curs i les previstes 
del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112
Tram. 314-18560/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quines són les properes licitacions en curs i previs-
tes per 2015 i 2016, del Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència i Emergència (CAGTU) del De-

Fascicle tercer
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partament d’Interior, indicant objecte i preu aproxi-
mat?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la despesa feta per les externalitza-
cions i contractacions del Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112 del 2009 
ençà
Tram. 314-18561/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99140 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és la despesa efectuada de les externalitza-
cions i contractacions del el Centre d’Atenció i Gestió  
de Trucades d’Urgència 112 Catalunya (CAGTU) des de  
2009 fins a l’actualitat, desglossat per exercicis?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les previsions d’emplaçament del centre 
operatiu del Barcelonès del Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-18562/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99141 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quines són previsions del Govern per la reubicació 
del centre operatiu del Barcelonès del Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya 
(CAGTU), especialment pel que fa a les mesures de 
protecció i seguretat de la instal·lació?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el cost del lloguer de les instal-

lacions que ocupa el Centre d’Atenció i Ges-
tió de Trucades d’Urgència 112 a Reus (Baix 
Camp) i a l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès)
Tram. 314-18563/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99142 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari:
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– Quin és el cost de lloguer actual per el Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya 
(CAGTU) de les instal·lacions que ocupa tant a l’Hos-
pitalet com a Reus?

– Quines altres despeses associades de manteniment 
de les instal·lacions suporta?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió del Centre d’Atenció i Ges-
tió de Trucades d’Urgència 112 de fer alguna 
campanya divulgativa per al millorament de 
l’ús del servei d’emergències
Tram. 314-18564/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99143 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Té previst el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya (CAGTU) efectuar alguna 
campanya divulgativa d’educació als ciutadans per la 
millor utilització del servei 112?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recomanació del Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112 de trucar 
al 112 des de línies fixes de telèfon
Tram. 314-18565/10

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 99144 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Recomana el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 Catalunya (CAGTU) trucar al 112 des de  
línies fixes?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients d’adopció i acolliment 
tramitats per la institució col·laboradora d’in-
tegració familiar Intress, de Barcelona, el 
2012
Tram. 314-18566/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99471 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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:

– Quants expedients d’adopció i quants d’acolliment 
familiar es van tramitar durant l’any 2012 per part de 
l’ICIF Intress Barcelona?
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– Quants van ser, en cadascun dels casos, resolts favo-
rablement?

– Quants van ser, i per quins motius, els expedients ar-
xivats per no superar, les persones sol·licitants el pro-
cés de valoració?

Palau del Parlament, 18 de desembre 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 expedients d’adopció i acolliment 
tramitats per la institució col·laboradora d’in-
tegració familiar Creu Roja, de Barcelona, el 
2012
Tram. 314-18567/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99472 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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:

– Quants expedients d’adopció i quants d’acolliment 
familiar es van tramitar durant l’any 2012 per part de 
l’ICIF Creu Roja de Barcelona?

– Quants van ser, en cadascun dels casos, resolts favo-
rablement?

– Quants van ser, i per quins motius, els expedients ar-
xivats per no superar, les persones sol·licitants el pro-
cés de valoració?

Palau del Parlament, 18 de desembre 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 expedients d’adopció i acolliment 
tramitats per la institució col·laboradora d’in-
tegració familiar Infància i Família, de Barce-
lona, el 2012
Tram. 314-18568/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99473 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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:

– Quants expedients d’adopció i quants d’acolliment 
familiar es van tramitar durant l’any 2012 per part de 
l’ICIF Infància i Família Barcelona?

– Quants van ser, en cadascun dels casos, resolts favo-
rablement?

– Quants van ser, i per quins motius, els expedients ar-
xivats per no superar, les persones sol·licitants el pro-
cés de valoració?

Palau del Parlament, 18 de desembre 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 expedients d’adopció i acolliment 
tramitats per la institució col·laboradora d’in-
tegració familiar Drecera, de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès), el 2012
Tram. 314-18569/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99474 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 
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següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quants expedients d’adopció i quants d’acolliment 
familiar es van tramitar durant l’any 2012 per part de 
l’ICIF Drecera de l’Hospitalet de Llobregat?

– Quants van ser, en cadascun dels casos, resolts favo-
rablement?

– Quants van ser, i per quins motius, els expedients ar-
xivats per no superar, les persones sol·licitants el pro-
cés de valoració?

Palau del Parlament, 18 de desembre 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 expedients d’adopció i acolliment 
tramitats per la institució col·laboradora 
d’integració familiar Cel Obert, de Barcelo-
na, el 2012
Tram. 314-18570/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99475 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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:

– Quants expedients d’adopció i quants d’acolliment 
familiar es van tramitar durant l’any 2012 per part de 
l’ICIF Cel Obert Barcelona?

– Quants van ser, en cadascun dels casos, resolts favo-
rablement?

– Quants van ser, i per quins motius, els expedients ar-
xivats per no superar, les persones sol·licitants el pro-
cés de valoració?

Palau del Parlament, 18 de desembre 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 expedients d’adopció i acolliment 
tramitats per la institució col·laboradora d’in-
tegració familiar Institut de Reinserció So-
cial, de Barcelona, el 2012
Tram. 314-18571/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99476 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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:

– Quants expedients d’adopció i quants d’acolliment 
familiar es van tramitar durant l’any 2012 per part de 
l’ICIF Institut de Reinserció Social Barcelona?

– Quants van ser, en cadascun dels casos, resolts favo-
rablement?

– Quants van ser, i per quins motius, els expedients ar-
xivats per no superar, les persones sol·licitants el pro-
cés de valoració?

Palau del Parlament, 18 de desembre 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 expedients d’adopció i acolliment 
tramitats per la institució col·laboradora d’in-
tegració familiar Fundació Concepció Ju-
vanteny, de l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lona), el 2012
Tram. 314-18572/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99477 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 
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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:

– Quants expedients d’adopció i quants d’acolliment 
familiar es van tramitar durant l’any 2012 per part de 
l’ICIF Fundació Concepció Juvanteny de l’Hospitalet 
de Llobregat?

– Quants van ser, en cadascun dels casos, resolts favo-
rablement?

– Quants van ser, i per quins motius, els expedients ar-
xivats per no superar, les persones sol·licitants el pro-
cés de valoració?

Palau del Parlament, 18 de desembre 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 expedients d’adopció i acolliment 
tramitats per la institució col·laboradora d’in-
tegració familiar Casa Sant Josep, de Tarra-
gona, el 2012
Tram. 314-18573/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99478 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ventu-
ra Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quants expedients d’adopció i quants d’acolliment 
familiar es van tramitar durant l’any 2012 per part de 
l’ICIF Casa Sant Josep de Tarragona?

– Quants van ser, en cadascun dels casos, resolts favo-
rablement?

– Quants van ser, i per quins motius, els expedients ar-
xivats per no superar, les persones sol·licitants el pro-
cés de valoració?

Palau del Parlament, 18 de desembre 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 expedients d’adopció i acolliment 
tramitats per la institució col·laboradora d’in-
tegració familiar del Consell Comarcal del 
Baix Ebre el 2012
Tram. 314-18574/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99479 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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:

– Quants expedients d’adopció i quants d’acolliment 
familiar es van tramitar durant l’any 2012 per part de 
l’ICIF del Consell Comarcal del Baix Ebre?

– Quants van ser, en cadascun dels casos, resolts favo-
rablement?

– Quants van ser, i per quins motius, els expedients ar-
xivats per no superar, les persones sol·licitants el pro-
cés de valoració?

Palau del Parlament, 18 de desembre 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 expedients d’adopció i acolliment 
tramitats per la institució col·laboradora d’in-
tegració familiar Intress, de Lleida (Segrià), 
el 2012
Tram. 314-18575/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99480 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 
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següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quants expedients d’adopció i quants d’acolliment 
familiar es van tramitar durant l’any 2012 per part de 
l’ICIF Intress Lleida?

– Quants van ser, en cadascun dels casos, resolts favo-
rablement?

– Quants van ser, i per quins motius, els expedients ar-
xivats per no superar, les persones sol·licitants el pro-
cés de valoració?

Palau del Parlament, 18 de desembre 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 expedients d’adopció i acolliment 
tramitats per la institució col·laboradora d’in-
tegració familiar Associació d’Iniciativa So-
cial, de Girona, el 2012
Tram. 314-18576/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99481 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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:

– Quants expedients d’adopció i quants d’acolliment 
familiar es van tramitar durant l’any 2012 per part de 
l’ICIF Associació d’Iniciativa Social de Girona?

– Quants van ser, en cadascun dels casos, resolts favo-
rablement?

– Quants van ser, i per quins motius, els expedients ar-
xivats per no superar, les persones sol·licitants el pro-
cés de valoració?

Palau del Parlament, 18 de desembre 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 expedients d’adopció i acolliment 
tramitats per la institució col·laboradora d’in-
tegració familiar Consorci de Benestar So-
cial del Ripollès el 2012
Tram. 314-18577/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99482 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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:

– Quants expedients d’adopció i quants d’acolliment 
familiar es van tramitar durant l’any 2012 per part de 
l’ICIF del Consorci de Benestar Social del Ripollès?

– Quants van ser, en cadascun dels casos, resolts favo-
rablement?

– Quants van ser, i per quins motius, els expedients ar-
xivats per no superar, les persones sol·licitants el pro-
cés de valoració?

Palau del Parlament, 18 de desembre 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 expedients d’adopció i acolliment 
tramitats per la institució col·laboradora d’in-
tegració familiar Infància i Família, de Giro-
na, el 2012
Tram. 314-18578/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99483 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 
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següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quants expedients d’adopció i quants d’acolliment 
familiar es van tramitar durant l’any 2012 per part de 
l’ICIF Infància i Família de Girona?

– Quants van ser, en cadascun dels casos, resolts favo-
rablement?

– Quants van ser, i per quins motius, els expedients ar-
xivats per no superar, les persones sol·licitants el pro-
cés de valoració?

Palau del Parlament, 18 de desembre 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 expedients d’adopció i acolliment 
tramitats per la institució col·laboradora d’in-
tegració familiar Intress, de Barcelona, el 
2013
Tram. 314-18579/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99484 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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:

– Quants expedients d’adopció i quants d’acolliment 
familiar es van tramitar durant l’any 2013 per part de 
l’ICIF Intress Barcelona?

– Quants van ser, en cadascun dels casos, resolts favo-
rablement?

– Quants van ser, i per quins motius, els expedients ar-
xivats per no superar, les persones sol·licitants el pro-
cés de valoració?

Palau del Parlament, 18 de desembre 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 expedients d’adopció i acolliment 
tramitats per la institució col·laboradora 
d’integració familiar Creu Roja, de Barcelo-
na, el 2013
Tram. 314-18580/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99485 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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:

– Quants expedients d’adopció i quants d’acolliment 
familiar es van tramitar durant l’any 2013 per part de 
l’ICIF Creu Roja de Barcelona?

– Quants van ser, en cadascun dels casos, resolts favo-
rablement?

– Quants van ser, i per quins motius, els expedients ar-
xivats per no superar, les persones sol·licitants el pro-
cés de valoració?

Palau del Parlament, 18 de desembre 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 expedients d’adopció i acolliment 
tramitats per la institució col·laboradora d’in-
tegració familiar Infància i Família, de Barce-
lona, el 2013
Tram. 314-18581/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99486 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 
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següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quants expedients d’adopció i quants d’acolliment 
familiar es van tramitar durant l’any 2013 per part de 
l’ICIF Infància i Família Barcelona?

– Quants van ser, en cadascun dels casos, resolts favo-
rablement?

– Quants van ser, i per quins motius, els expedients ar-
xivats per no superar, les persones sol·licitants el pro-
cés de valoració?

Palau del Parlament, 18 de desembre 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 expedients d’adopció i acolliment 
tramitats per la institució col·laboradora d’in-
tegració familiar Drecera, de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès), el 2013
Tram. 314-18582/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99487 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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:

– Quants expedients d’adopció i quants d’acolliment 
familiar es van tramitar durant l’any 2013 per part de 
l’ICIF Drecera de l’Hospitalet de Llobregat?

– Quants van ser, en cadascun dels casos, resolts favo-
rablement?

– Quants van ser, i per quins motius, els expedients ar-
xivats per no superar, les persones sol·licitants el pro-
cés de valoració?

Palau del Parlament, 18 de desembre 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 expedients d’adopció i acolliment 
tramitats per la institució col·laboradora d’in-
tegració familiar Cel Obert, de Barcelona, el 
2013
Tram. 314-18583/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99488 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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:

– Quants expedients d’adopció i quants d’acolliment 
familiar es van tramitar durant l’any 2013 per part de 
l’ICIF Cel Obert Barcelona?

– Quants van ser, en cadascun dels casos, resolts favo-
rablement?

– Quants van ser, i per quins motius, els expedients ar-
xivats per no superar, les persones sol·licitants el pro-
cés de valoració?

Palau del Parlament, 18 de desembre 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 expedients d’adopció i acolliment 
tramitats per la institució col·laboradora d’in-
tegració familiar Institut de Reinserció So-
cial, de Barcelona, el 2013
Tram. 314-18584/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99489 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 
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següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quants expedients d’adopció i quants d’acolliment 
familiar es van tramitar durant l’any 2013 per part de 
l’ICIF Institut de Reinserció Social Barcelona?

– Quants van ser, en cadascun dels casos, resolts favo-
rablement?

– Quants van ser, i per quins motius, els expedients ar-
xivats per no superar, les persones sol·licitants el pro-
cés de valoració?

Palau del Parlament, 18 de desembre 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 expedients d’adopció i acolliment 
tramitats per la institució col·laboradora d’in-
tegració familiar Fundació Concepció Ju-
vanteny, de l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lona), el 2013
Tram. 314-18585/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99490 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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:

– Quants expedients d’adopció i quants d’acolliment 
familiar es van tramitar durant l’any 2013 per part de 
l’ICIF Fundació Concepció Juvanteny de l’Hospitalet 
de Llobregat?

– Quants van ser, en cadascun dels casos, resolts favo-
rablement?

– Quants van ser, i per quins motius, els expedients ar-
xivats per no superar, les persones sol·licitants el pro-
cés de valoració?

Palau del Parlament, 18 de desembre 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 expedients d’adopció i acolliment 
tramitats per la institució col·laboradora d’in-
tegració familiar Casa Sant Josep, de Tarra-
gona, el 2013
Tram. 314-18586/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99491 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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:

– Quants expedients d’adopció i quants d’acolliment 
familiar es van tramitar durant l’any 2013 per part de 
l’ICIF Casa Sant Josep de Tarragona?

– Quants van ser, en cadascun dels casos, resolts favo-
rablement?

– Quants van ser, i per quins motius, els expedients ar-
xivats per no superar, les persones sol·licitants el pro-
cés de valoració?

Palau del Parlament, 18 de desembre 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 expedients d’adopció i acolliment 
tramitats per la institució col·laboradora d’in-
tegració familiar del Consell Comarcal del 
Baix Ebre el 2013
Tram. 314-18587/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99492 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 



20 de gener de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 478

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 107

següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quants expedients d’adopció i quants d’acolliment 
familiar es van tramitar durant l’any 2013 per part de 
l’ICIF del Consell Comarcal del Baix Ebre?

– Quants van ser, en cadascun dels casos, resolts favo-
rablement?

– Quants van ser, i per quins motius, els expedients ar-
xivats per no superar, les persones sol·licitants el pro-
cés de valoració?

Palau del Parlament, 18 de desembre 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 expedients d’adopció i acolliment 
tramitats per la institució col·laboradora d’in-
tegració familiar Intress, de Lleida (Segrià), 
el 2013
Tram. 314-18588/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99493 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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:

– Quants expedients d’adopció i quants d’acolliment 
familiar es van tramitar durant l’any 2013 per part de 
l’ICIF Intress Lleida?

– Quants van ser, en cadascun dels casos, resolts favo-
rablement?

– Quants van ser, i per quins motius, els expedients ar-
xivats per no superar, les persones sol·licitants el pro-
cés de valoració?

Palau del Parlament, 18 de desembre 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 expedients d’adopció i acolliment 
tramitats per la institució col·laboradora d’in-
tegració familiar Associació d’Iniciativa So-
cial, de Girona, el 2013
Tram. 314-18589/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99494 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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:

– Quants expedients d’adopció i quants d’acolliment 
familiar es van tramitar durant l’any 2013 per part de 
l’ICIF Associació d’Iniciativa Social de Girona?

– Quants van ser, en cadascun dels casos, resolts favo-
rablement?

– Quants van ser, i per quins motius, els expedients ar-
xivats per no superar, les persones sol·licitants el pro-
cés de valoració?

Palau del Parlament, 18 de desembre 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 expedients d’adopció i acolliment 
tramitats per la institució col·laboradora d’in-
tegració familiar Consorci de Benestar So-
cial del Ripollès el 2013
Tram. 314-18590/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99495 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 
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següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quants expedients d’adopció i quants d’acolliment 
familiar es van tramitar durant l’any 2013 per part de 
l’ICIF del Consorci de Benestar Social del Ripollès?

– Quants van ser, en cadascun dels casos, resolts favo-
rablement?

– Quants van ser, i per quins motius, els expedients ar-
xivats per no superar, les persones sol·licitants el pro-
cés de valoració?

Palau del Parlament, 18 de desembre 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 expedients d’adopció i acolliment 
tramitats per la institució col·laboradora d’in-
tegració familiar Infància i Família, de Giro-
na, el 2013
Tram. 314-18591/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99496 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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:

– Quants expedients d’adopció i quants d’acolliment 
familiar es van tramitar durant l’any 2013 per part de 
l’ICIF Infància i Família de Girona?

– Quants van ser, en cadascun dels casos, resolts favo-
rablement?

– Quants van ser, i per quins motius, els expedients ar-
xivats per no superar, les persones sol·licitants el pro-
cés de valoració?

Palau del Parlament, 18 de desembre 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 d’assistents a les sessions 
informatives per a iniciar un procés d’adop-
ció a la demarcació de Barcelona el 2012
Tram. 314-18592/10

Formulació

Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99497 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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:

– Nombre d’assistents a sessions informatives i dos-
siers entregats per iniciar un procés d’adopció a la de-
marcació de Barcelona durant l’any 2012.

Palau del Parlament, 18 de desembre 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 d’assistents a les sessions 
informatives per a iniciar un procés d’adop-
ció a la demarcació de Lleida el 2012
Tram. 314-18593/10

Formulació

Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99498 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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:
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– Nombre d’assistents a sessions informatives i dos-
siers entregats per iniciar un procés d’adopció a la de-
marcació de Lleida durant l’any 2012.

Palau del Parlament, 18 de desembre 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 d’assistents a les sessions 
informatives per a iniciar un procés d’adop-
ció a la demarcació de Girona el 2012
Tram. 314-18594/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99499 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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:

– Nombre d’assistents a sessions informatives i dos-
siers entregats per iniciar un procés d’adopció a la de-
marcació de Girona durant l’any 2012.

Palau del Parlament, 18 de desembre 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 d’assistents a les sessions 
informatives per a iniciar un procés d’adop-
ció a la demarcació del Camp de Tarragona 
el 2012
Tram. 314-18595/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99500 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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:

– Nombre d’assistents a sessions informatives i dos-
siers entregats per iniciar un procés d’adopció a la de-
marcació del Camp de Tarragona durant l’any 2012.

Palau del Parlament, 18 de desembre 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 d’assistents a les sessions 
informatives per a iniciar un procés d’adop-
ció a la demarcació de les Terres de l’Ebre 
el 2012
Tram. 314-18596/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99501 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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:
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– Nombre d’assistents a sessions informatives i dos-
siers entregats per iniciar un procés d’adopció a la de-
marcació de les Terres de l’Ebre durant l’any 2012.

Palau del Parlament, 18 de desembre 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 d’assistents a les sessions 
informatives per a iniciar un procés d’adop-
ció a la demarcació de Barcelona el 2013
Tram. 314-18597/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99502 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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:

– Nombre d’assistents a sessions informatives i dos-
siers entregats per iniciar un procés d’adopció a la de-
marcació de Barcelona durant l’any 2013.

Palau del Parlament, 18 de desembre 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 d’assistents a les sessions 
informatives per a iniciar un procés d’adop-
ció a la demarcació de Lleida el 2013
Tram. 314-18598/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99503 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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:

– Nombre d’assistents a sessions informatives i dossi-
ers entregats per iniciar un procés d’adopció a la de-
marcació de Lleida durant l’any 2013.

Palau del Parlament, 18 de desembre 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 d’assistents a les sessions 
informatives per a iniciar un procés d’adop-
ció a la demarcació de Girona el 2013
Tram. 314-18599/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99504 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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:

– Nombre d’assistents a sessions informatives i dos-
siers entregats per iniciar un procés d’adopció a la de-
marcació de Girona durant l’any 2013.

Palau del Parlament, 18 de desembre 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 el nombre d’assistents a les sessions 
informatives per a iniciar un procés d’adop-
ció a la demarcació del Camp de Tarragona 
el 2013
Tram. 314-18600/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99505 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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:

– Nombre d’assistents a sessions informatives i dos-
siers entregats per iniciar un procés d’adopció a la de-
marcació del Camp de Tarragona durant l’any 2013.

Palau del Parlament, 18 de desembre 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 d’assistents a les sessions 
informatives per a iniciar un procés d’adop-
ció a la demarcació de les Terres de l’Ebre 
el 2013
Tram. 314-18601/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99506 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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:

– Nombre d’assistents a sessions informatives i dossi-
ers entregats per iniciar un procés d’adopció a la de-
marcació de les Terres de l’Ebre durant l’any 2013.

Palau del Parlament, 18 de desembre 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 sol·licituds d’acolliment 
en família aliena a la demarcació de Barce-
lona el 2012
Tram. 314-18602/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99828 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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:

– Nombre de sol·licituds d’acolliment en família aliena 
a la demarcació de Barcelona el 2012.

Palau del Parlament, 18 de desembre 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 sol·licituds d’acolliment 
en família aliena a la demarcació de Lleida 
el 2012
Tram. 314-18603/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99829 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 
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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:

– Nombre de sol·licituds d’acolliment en família aliena 
a la demarcació de Lleida el 2012.

Palau del Parlament, 18 de desembre 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 sol·licituds d’acolliment 
en família aliena a la demarcació de Girona 
el 2012
Tram. 314-18604/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99830 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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:

– Nombre de sol·licituds d’acolliment en família aliena 
a la demarcació de Girona el 2012.

Palau del Parlament, 18 de desembre 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 sol·licituds d’acolliment 
en família aliena a la demarcació del Camp 
de Tarragona el 2012
Tram. 314-18605/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99831 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ventu-
ra Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Nombre de sol·licituds d’acolliment en família aliena 
a la demarcació del Camp de Tarragona el 2012.

Palau del Parlament, 18 de desembre 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 sol·licituds d’acolliment 
en família aliena a la demarcació de les Ter-
res de l’Ebre el 2012
Tram. 314-18606/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99832 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ventu-
ra Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Nombre de sol·licituds d’acolliment en família aliena 
a la demarcació de les Terres de l’Ebre el 2012.

Palau del Parlament, 18 de desembre 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 el nombre de sol·licituds d’acolliment 
en família aliena a la demarcació de Barce-
lona el 2013
Tram. 314-18607/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99833 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ventu-
ra Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Nombre de sol·licituds d’acolliment en família aliena 
a la demarcació de Barcelona el 2013.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de sol·licituds d’acolliment en fa-
mília aliena a la demarcació de Lleida el 2013
Tram. 314-18608/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99834 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ventu-
ra Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Nombre de sol·licituds d’acolliment en família aliena 
a la demarcació de Lleida el 2013.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2014

Eva Granados Galiano Núria Ventura Brusca
Portaveu adjunta del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el nombre de sol·licituds d’acolliment en fa-
mília aliena a la demarcació de Girona el 2013
Tram. 314-18609/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99835 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ventu-
ra Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Nombre de sol·licituds d’acolliment en família aliena 
a la demarcació de Girona el 2013.

Palau del Parlament, 18 de desembre 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 sol·licituds d’acolliment 
en família aliena a la demarcació del Camp 
de Tarragona el 2013
Tram. 314-18610/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb una altra 

diputada del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99836 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Núria Ventu-
ra Brusca, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Nombre de sol·licituds d’acolliment en família aliena 
a la demarcació del Camp de Tarragona el 2013.

Palau del Parlament, 18 de desembre 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 el nombre de sol·licituds d’acolliment 
en família aliena a la demarcació de les Ter-
res de l’Ebre el 2013
Tram. 314-18611/10

Formulació

Eva Granados Galiano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99837 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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:

– Nombre de sol·licituds d’acolliment en família aliena 
a la demarcació de les Terres de l’Ebre el 2013.

Palau del Parlament, 18 de desembre 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 deute pendent amb el Taller Àuria 
d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-18612/10

Formulació

Eva Granados Galiano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99839 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Sergi Vila-
mala i Bastarras, diputat del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quin és el deute exacte que té el Govern amb el Ta-
ller Àuria d’Igualada?

– Quin calendari té previst el Govern per fer els paga-
ments pendents que té amb el Taller Àuria d’Igualada?

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2014

Eva Granados Galiano Sergi Vilamala i Bastarras
Portaveu adjunta del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el deute pendent amb la Fundació Àu-
ria d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-18613/10

Formulació
Eva Granados Galiano, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99840 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu adjunta, Sergi Vila-
mala i Bastarras, diputat del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregun-
ta següent, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

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

– Quin és el deute exacte que té el Govern amb la Fun-
dació Àuria d’Igualada?

– Quin calendari té previst el Govern per fer els paga-
ments pendents que té amb la Fundació Àuria d’Igua-
lada?

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2014

Eva Granados Galiano Sergi Vilamala i Bastarras
Portaveu adjunta del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la planta de compostatge de Fuma-
nya, a Sant Martí d’Albars (Osona)
Tram. 314-18614/10

Formulació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 99842 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
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amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Des de fa molts anys, el veïns de Santa Creu (Olost) 
suporten les pudors, que afecten al seu benestar de la 
planta de compostatge ubicada a Sant Martí d’Albars.

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

– Si el departament té una proposta definitiva amb me-
sures efectives per la planta de compostatge de Fuma-
nya de Sant Martí d’Albars?

– En quin termini creu que es pot tenir la solució defi-
nitiva per Fumanya?

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2014

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la disminució de la població d’ocells al 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
Tram. 314-18615/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 99843 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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:

Al llarg dels diferents censos realitzats s’aprecia una 
forta, significativa i visible davallada en la quantitat 
d’aus aquàtiques hivernants i una clara disminució de 
les poblacions d’anàtids hivernant al Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà (PNAE). Les aus aquàti-
ques han estat les protagonistes de la zona des de la se-
va creació I fins a cert moment el seu nombre ha deixat 
de créixer, fet comprensible, però el preocupant és que 
en els darrers anys no s’ha assolit una estabilitat, sinó 
que s’ha produït una davallada el suficientment impor-
tant com per alertar als observadors i a les observado-
res habituals. Una situació similar s’està produint pel 
cas de les aus nidificants presents al PNAE.

Aquest estat d’alarma, i l’evident manca d’aus, es-
ta posant en dubte la bona salut i la bona conservació 
d’aquest espai natural com a referència d’espai protegit.

1. Quines són les dades quantitatives per espècies dels 
censos de les poblacions d’aus aquàtiques hivernants 
al PNAE dels mesos de novembre, desembre, gener i 
febrer des de l’any 1990 fins al mes de desembre de 
2014?

2. En quin moment es va detectar.la davallada en la 
quantitat d’aus aquàtiques hivernants, i en quines es-
pècies, al PNAE?

3. Quines són les dades quantitatives per espècies dels 
censos de les poblacions d’aus nidificants al PNAE, 
que es realitzen entre els mesos de març a l’agost, fins 
l’any 2014?

4. En quin moment es va detectar la davallada en la 
quantitat d’aus nidificants, i en quines espècies, al 
PNAE?

5. S’han estabilitzat les dades censals per les diferents 
espècies d’aus aquàtiques hivernants i per les diferents 
espècies d’aus nidificants al PNAE?

6. Quins són els possibles motius, d’origen intern i 
d’origen extern, de la davallada de la quantitat d’aus 
aquàtiques hivernants al PNAE?

7. Quines accions de gestió s’han desenvolupat per es-
tabilitzar la quantitat d’aus aquàtiques hivernants de 
les diferents espècies presents al PNAE?

8. Quines d’aquestes actuacions respecte a les aus 
aquàtiques hivernants estan recollides al corresponent 
Pla Rector d’Usos i Gestió (PRUG) del PNAE?

9. Quins són els possibles motius, d’origen intern i 
d’origen extern, de la davallada de la quantitat d’aus 
nidificants al PNAE?

10. Quines accions de gestió s’han desenvolupat per 
estabilitzar la quantitat d’aus nidificants de les dife-
rents espècies presents al PNAE?

11. Quines d’aquestes actuacions respecte a les aus ni-
dificants estan recollides al corresponent Pla Rector 
d’Usos i Gestió (PRUG) del PNAE?

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2014

Marc Vidal i Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la disminució del nombre de visitants 
al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
Tram. 314-18616/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 99844 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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:

Al llarg dels diferents censos realitzats s’aprecia una 
forta, significativa i visible davallada en la quantitat 
d’aus al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà 
(PNAE). Aquesta davallada també esta provocant una 
apreciable disminució en la quantitat de visitants habi-
tuals al parc de persones interessades en l’observació i 
el coneixement de les aus.

1. Quines són les dades de visitants del PNAE fins el 
desembre de 2014?

2. Quines són les dades de visitants del PNAE interes-
sats i interessades en l’observació d’aus fins el desem-
bre de 2014?

3. Quina regularitat de visitants habituals del PNAE 
interessats i interessades en l’observació d’aus s’ha 
produït fins el desembre de 2014?

4. Quines accions de gestió s’han desenvolupat per 
evitar la disminució de visitants habituals interessats  
en l’observació d’aus i la disminució de la regularitat en  
les seves visites al PNAE?

5. Quines d’aquestes actuacions estan recollides ai 
corresponent Pla Rector d’Usos i Gestió (PRUG) del 
PNAE?

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el bestiar que pastura al Parc Natural 
dels Aiguamolls de l’Empordà i l’impacte en 
el parc
Tram. 314-18617/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 99845 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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:

Al llarg dels diferents censos realitzats s’aprecia una 
forta, significativa i visible davallada en la quantitat 
d’aus al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà 
(PNAE) que pot estar provocada per la presencia de 
bestiar al parc.

1. Quants caps de bestiar, i de quines races, hi ha dins 
del PNAE?

2. Quants d’aquests caps de bestiar, i de quines ra-
ces, hi ha dins de les Reserves Naturals Integrals del 
PNAE?

3. A qui pertanyen aquests caps de bestiar?

4. En quines condicions accedeixen al PNAE i a les 
seves Reserves Naturals Integrals els vehicles tot ter-
reny i tractors (i qualsevol altra maquinària pesada) 
pel maneig d’aquest bestiar?

5. Quin impacte negatiu genera el maneig de bestiar 
i aquest accés de vehicles tot terreny i tractors sobre 
les aus?

6. Quin impacte negatiu té aquest maneig sobre la pos-
sible eliminació de vegetació protegida?

7. Quines accions de gestió s’han implantat per a evi-
tar l’impacte negatiu de l’accés de vehicles tot terreny 
i tractors?

8. Quants caps de bestiar, de quines races i en quins 
llocs preveu el Pla Rector d’Usos i Gestió (PRUG) del 
PNAE?

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2014

Marc Vidal i Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les hectàrees de pastura del Parc Na-
tural dels Aiguamolls de l’Empordà i l’impac-
te en el parc
Tram. 314-18618/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 99846 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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:

Al llarg dels diferents censos realitzats s’aprecia una 
forta, significativa i visible davallada en la quantitat 
d’aus al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà 
(PNAE) que pot estar provocada per la presencia de 
pastures al parc.

1. Quantes hectàrees dedicades a la pastura existeixen 
al PNAE?

2. Quantes hectàrees d’aquestes pastures es troben a 
les Reserves Naturals Integrals del PNAE?

3. En quines condicions accedeixen al PNAE i a les se-
ves Reserves Naturals Integrals els vehicles tot terreny 
i tractors (i qualsevol altra maquinària pesada) pel ma-
neig d’aquestes pastures?

4. Quin impacte negatiu genera el maneig de pastura 
i aquest accés de vehicles tot terreny i tractors sobre 
les aus?

5. Quin impacte negatiu té aquest maneig sobre la pos-
sible eliminació de vegetació protegida?

6. Quines accions de gestió s’han implantat per a evi-
tar l’impacte negatiu de l’accés de vehicles tot terreny 
i tractors?

7. Quantes hectàrees dedicades a pastura i en quins 
llocs preveu el Pia Rector d’Usos i Gestió (PRUG) del 
PNAE?

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les caceres selectives que s’organit-
zen per a eliminar porcs senglars i daines al 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i 
l’impacte sobre els ocells
Tram. 314-18619/10

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

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 99847 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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:

Al llarg dels diferents censos realitzats s’aprecia una 
forta, significativa i visible davallada en la quantitat 
d’aus al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà 
(PNAE) que pot estar provocada per la realització de 
caceres selectives al parc.

1. En quan a les caceres selectives organitzades per 
l’eliminació de porcs senglars i daines al PNAE, en 
quina època de l’any es porten a terme?

2. Quantes d’aquestes caceres es realitzen a les roda-
lies de les Reserves Naturals Integrals?

2. Quin impacte tenen aquestes caceres sobre les aus?

3. Quines accions de gestió s’han implantat per a evi-
tar l’impacte negatiu de les caceres sobre les aus?

4. Quines d’aquestes accions preveu el Pla Rector 
d’Usos i Gestió (PRUG) del PNAE?

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2014

Marc Vidal i Pou
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les zones sense cobertura de telefo-
nia per a contactar amb el servei del Cen-
tre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgèn-
cia 112
Tram. 314-18620/10

Formulació
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 99856 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, 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:

– En relació a l’accessibilitat i universalitat del Servei 
112, quantes i quines zones a Catalunya es troben ac-
tualment sense cobertura de cap operador de telefonia 
per poder contactar amb el servei 112?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la senyalització de les zones de co-
bertura del telèfon d’emergències 112
Tram. 314-18621/10

Formulació
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 99857 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, 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:

– En relació a l’accessibilitat i universalitat del Servei 
112, quin és el cost dels postes instal·lats per a la se-

nyalització de les zones de cobertura rural i urbana? 
Quin és el motiu per la seva instal·lació?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recomanació del Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112 de trucar 
al telèfon d’emergències 112 des de línies fi-
xes de telèfon
Tram. 314-18622/10

Formulació
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 99858 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, 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:

– En relació a l’accessibilitat i universalitat del Servei 
112, recomana el CAGTU trucar al 112 des de línies 
fixes?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la integració de la resta de números 
d’emergència al 112
Tram. 314-18623/10

Formulació
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 99859 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, 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:

– En relació a l’accessibilitat i universalitat del Ser-
vei 112, quina és la progressió prevista en la integració 
al 112 de la resta de números d’emergència: 092, 080, 
etc.?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les trucades no ateses i el funciona-
ment del servei del Centre d’Atenció i Ges-
tió de Trucades d’Urgència 112 els dies 8, 
9 i 10 de desembre de 2014 a Barcelona i a 
Reus (Baix Camp)
Tram. 314-18624/10

Formulació
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 99860 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, 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:

– En relació a l’episodi Procicat de desembre 2014, 
quantes trucades no van ser ateses pel Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112, desglossat 
pel centre de Barcelona i el de Reus, els passats dies 8, 
9 i 10 de desembre de 2014?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el dispositiu previst per al servei 
d’emergències 112 els dies 8, 9 i 10 de de-
sembre de 2014
Tram. 314-18625/10

Formulació
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 99861 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, 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:

– En relació a l’episodi Procicat de desembre 2014, 
quin dispositiu especial hi havia previst al servei 112 
davant de l’activació del pla Procicat?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre els problemes tècnics del servei d’emer-
gències 112 el dia 9 de desembre de 2014
Tram. 314-18626/10

Formulació
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 99862 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, 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:

En relació a l’episodi Procicat de desembre 2014, hi 
van haver problemes tecnològics el dia 9? Descripció i 
temps de resolució de les incidències tècniques.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la tecnologia i l’equipament del servei 
d’emergències 112
Tram. 314-18627/10

Formulació
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 99863 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, 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:

– En relació a l’operativa, quina és l’actual tecnologia 
i equipament amb els què treballa el servei 112 i cost 
de cada apartat (telefonia, maquinari, programari, ofi-
màtica, etc.) tant en el centre de Reus com el de l’Hos-
pitalet i altres seus redundants pel manteniment d’uni-
tats de backup, recuperació d’informació i operativa 
d’emergència?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari previst per a la implanta-
ció al servei d’emergències 112 dels dispo-
sitius electrònics recomanats pel Parlament 
Europeu
Tram. 314-18628/10

Formulació
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 99864 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, 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:

– En relació a l’operativa, quin és el calendari i mitjans 
previstos per l’adaptació tecnològica d’implantació del 
dispositiu tecnològic per rebre trucades automàtiques 
e-Call (COM(2009)0434) segons proposta de la Reso-
lució del Parlament Europeu (2012/2056(INI)?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adaptació a les noves tecnologies 
del servei d’emergències 112
Tram. 314-18629/10

Formulació
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 99865 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, 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:

– En relació a l’operativa, com s’està plantejant l’adap-
tació a les noves tecnologies? Quina és la previsió de 
programa tecnològic pel futur del servei 112? Quin ca-
lendari previst hi ha per la recepció d’avisos mitjan-
çant les noves eines de missatgeria electrònica, xarxes 
socials, aplicacions mòbils dedicades i localització au-
tomàtica del trucant (AML, A-GNSS...)?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el protocol d’actuació del servei d’emer-
gències 112
Tram. 314-18630/10

Formulació
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 99866 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– En relació a l’operativa, quin és el protocol actual 
d’actuació del 112? Quina és la previsió d’estandardit-
zació de procediments, homologació i harmonització 
europea (ESENET)? Quin ha estat el procediment 
oficial d’aprovació dels protocols d’actuació utilitzats 
actualment?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els problemes de la base de dades del 
servei d’emergències 112
Tram. 314-18631/10

Formulació
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 99867 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, 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:

– En relació a l’operativa, quins són els problemes ac-
tuals existents de la base de dades? Quin és el termini 
previst per tenir operativa una base de dades actualit-
zada, àgil i funcional, 100% en català, amb la infor-

mació integrada i actualitzada de tots els abonats de 
les diferents empreses operadores de telefonia?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la cessió de dades de les 
companyies telefòniques al Centre d’Atenció 
i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-18632/10

Formulació
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 99868 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, 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:

– En relació a l’operativa, quin és el cost pel CAGTU 
de la cessió de les dades d’abonats per part de les ope-
radores de telefonia?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el termini previst per a renovar el sis-
tema de localització geogràfica del servei 
d’emergències 112
Tram. 314-18633/10

Formulació
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 99869 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, 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:

– En relació a l’operativa, donat que es treballa actual-
ment amb un sistema de localització geogràfica amb 
dades obsoletes, quin és el termini previst per dispo-
sar d’un sistema de localització geogràfica actualitzat 
i àgil?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió del Centre d’Atenció i Ges-
tió de Trucades d’Urgència 112 de revisar o 
d’adaptar el programari de gestió Sèneca
Tram. 314-18634/10

Formulació
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 99870 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, 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:

– En relació a l’operativa, té previst el Centre d’Aten-
ció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 una revisió o 
adaptació del programari de gestió Sèneca? Quan serà 
operativa? Quin és el seu cost? Compleix la normativa 
de riscos laborals? És un nou programari adaptat a les 
necessitats actuals de la operativa, i resol els proble-
mes endèmics existents?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del manteniment del progra-
mari Sèneca del Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-18635/10

Formulació
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 99871 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, 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:

– En relació a l’operativa, quin és el cost del mante-
niment del programari Sèneca del Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112? Quina empresa 
externa gestiona el manteniment actualment? Quin és 
el cost, la durada i acotacions del esmentat contracte 
de manteniment?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’arbre de codis integrat al programari 
Sèneca del Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència 112
Tram. 314-18636/10

Formulació
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 99872 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, 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:

– En relació a l’operativa, quina és l’efectivitat i conve-
niència del arbre de tipificacions actual? Quina és (va 



20 de gener de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 478

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 123

ésser) la despesa econòmica addicional per a la con-
fecció del mencionat arbre de codis integrat al progra-
mari Sèneca?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la formació en emergències dels coor-
dinadors i supervisors del Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-18637/10

Formulació

Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 99873 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, 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:

En relació als recursos humans, quina formació espe-
cífica en emergències tenen els coordinadors i super-
visors del servei 112 en funció del càrrec que ocupen? 
Descripció del programa previst de formació conti-
nuada general en emergències dels gestors d’operació 
del 112 i quin és el pressupost específic associat.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aplicació del criteri de subrogació en 
la licitació del Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-18638/10

Formulació

Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 99874 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, 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:

– En relació a recursos humans, per què es decideix 
aplicar l’art. 18 del Conveni Call Center en la recent 
licitació del servei quan hi ha 9 sentències judicials 
vinculades directament a 112 que reconeixen la subro-
gació del personal amb l’art. 44 de l’E.T.? De qui és 
responsabilitat dins el CAGTU aquesta decisió?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la licitació del Centre d’Atenció i Ges-
tió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-18639/10

Formulació

Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 99875 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari:
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– En relació a qüestions generals, les queixes presen-
tades en la recent licitació del servei telefònic 122, en 
quina situació es troba actualment aquesta licitació?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el conveni laboral dels treballadors 
del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112
Tram. 314-18640/10

Formulació
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 99876 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, 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:

– En relació a recursos humans, creuen que és apropiat 
per una central d’emergències de gestió crítica que el 
seu personal especialitzat d’atenció es regeixi pel Con-
veni de Telemarketing? Quins canvis o millores labo-
rals hi han previstos a curt termini?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la millora de les condicions de treball 
del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 314-18641/10

Formulació
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 99877 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, 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:

– En relació a recursos humans, quina previsió de 
millora hi ha en les condicions de treball actuals del 
centre de l’Hospitalet de Llobregat: Riscos laborals, 
Mobiliari ergonòmic, Higiene i Seguretat, Condicio-
nament ambiental, Correcció de defectes del edifici, 
etc.?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les licitacions previstes per al Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-18642/10

Formulació
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 99878 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la 
pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari:
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– En relació a qüestions generals, quines són les pro-
peres licitacions en curs i previstes per 2015/16, del 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència i 
Emergència (CAGTU) del Departament d’Interior, in-
dicant objecte i preu aproximat?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la despesa en externalitzacions i con-
tractacions del Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 del 2009 ençà
Tram. 314-18643/10

Formulació
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 99879 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, 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:

– En relació a recursos humans, quina ha estat la des-
pesa efectuada de les externalitzacions i contracta-
cions del CAGTU des de 2009 fins a l’actualitat?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures de protecció i seguretat a 
les instal·lacions del Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112 del Barcelonès
Tram. 314-18644/10

Formulació
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 99880 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, 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:

– En relació a qüestions generals quines són la pani-
ficació i previsions de re-ubicació del centre operatiu 
del Barcelonès. Mesures de protecció i seguretat de la 
instal·lació?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del lloguer de les instal·lacions 
del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 a l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès) i a Reus (Baix Camp)
Tram. 314-18645/10

Formulació
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 99881 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, 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:

– En relació a qüestions generals, quin és el cost de 
lloguer actual per el CAGTU de les instal·lacions que 
ocupa tant a l’Hospitalet com a Reus? I quines altres 
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despeses associades de manteniment de les instal-
lacions suporta?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de fer una campanya divul-
gativa per a millorar la utilització del servei 
d’emergències 112
Tram. 314-18646/10

Formulació
Matías Alonso Ruiz, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans

Reg. 99882 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, 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:

– En relació a qüestions generals, té previst el CAGTU 
efectuar alguna campanya divulgativa d’educació als 
ciutadans per la millor utilització del servei 112?

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Matías Alonso Ruiz
Diputat del GP de C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la violència per homofòbia
Tram. 314-18647/10

Formulació
David Companyon i Costa, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 99899 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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. El departament d’Interior va fer activar en aquest 
cas el protocol de suport a les víctimes? Quin tipus de 
tractament psicològic o acompanyament que se’ls ha 
prestat? Quina protecció se’l ha donat envers els agres-
sors?

2. De les investigacions efectuades pel cos de Mos-
sos d’Esquadra, quins vincles ideològics i personals té 
l’esmentat grup del Pilla Pilla? Han trobat vinculaci-
ons amb grups d’extrema dreta nacionals o estrangers?

3. Té coneixement el Departament d’Interior de grups 
homòfobs com StopPedofilia? Aquest grups tenen 
connexions entre sí i amb altres grups russos o ucraï-
nesos?

4. En relació a l’exaltació de la violència homofòbica a 
les xarxes socials, fa seguiment el Departament d’In-
terior dels comptes de Facebook, Twitter, Kkontakte? 
Quants emissors de missatges d’odi, racisme, homo-
fòbies i incitadors a la violència té comptabilitzats el 
Departament d’Interior? Quines mesures emprèn per 
eradicar aquest tipus de violència a les xarxes socials?

5. Quants grups d’extrema dreta té detectats que fa-
cin difusió i apologia del discurs de l’odi a Catalunya? 
Quants d’aquest grups han estat vinculats a agressions 
concretes i reiterades.

6. Creu el Departament d’Interior que s’està donant 
la importància i prioritat que requereix aquest cas en 
l’àmbit judicial i en l’efectivitat de la investigació? Ha 
respòs el Departament a totes les diligències de prova 
acordades?

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2014

David Companyon i Costa
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’activitat assistencial i 
del nombre de llits a les unitats d’hospitalit-
zació del 2009 ençà
Tram. 314-18648/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 99941 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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. Quina ha estat l’evolució en aquests darrers cinc 
anys (2009-2013) de l’activitat assistencial, quina ha 
estat l’evolució del nombre de llits en els darrers cinc 
anys (en anys i mesos)? Especificat per:

– Hospitalització en Hospital general
– Unitats de curta Estada
– Unitats d’Hospital de Dia
– Hospitalització en Hospital Monogràfic
– Unitats de Curta Estada
– Unitats de Mitja Estada
– Unitats de Llarga Estada
– Unitats d’Hospitals de Dia

2. Quin ha estat el nombre de ingressos en Unitats 
d’Hospitalització, indicant cada recurs diferenciat du-
rant el període 2009-1023?

3. Quin ha estat el nombre de dies d’estada al Servei 
d’Urgències, abans de procedir-se al seu internament 
durant el període 2009-1023?

4. Quin ha estat el temps d’espera abans de procedir-se 
a l’ingrés a una Unitat Hospitalària de Desintoxicació 
(UHD) durant el període 2009-1023?

5. Quina ha estat l’evolució del nombre d’ingressos en 
Unitats d’hospitalització durant el període 2009-1023 
altes hospitalàries de curta, mitja i llarga estada, es-
pecificant Hospitals Generals o Hospitals Psiquiàtrics? 
especificant:

a. Nombre d’altes hospitalàries per any.
b. Nombre de persones diferents ateses per any.
c. Temps d’estades mitjanes per any.
d. Temps d’espera per ingressar (en subaguts i llarga 
estada) per any.

6. Quina ha estat l’evolució del nombre d’urgències 
ateses per problemes de Salut Menat per any durant el 
període 2009-1013?

7. Quina ha estat l’evolució del nombre d’intents auto-
lítics atesos als Serveis d’urgències per any durant el 
període 2009-2013?

8. Quina ha estat l’evolució del nombre de suïcidis 
consumats per any –especificant gènere i edat durant 
el període 2009-2013?

9. Quina ha estat l’evolució dels ingressos en Hospitals 
de Dia en Hospitals Psiquiàtrics i Hospitals Generals 
durant el període 2009-2013? Especificat per:

a. Nombre d’ingressos per any.
b. Nombre de persones diferents ateses per any.
c. Temps d’espera per ingressar.
d. Temps d’estades mitjanes per any.

10. Quina ha estat l’evolució les consultes ambula-
tòries per any (en CSMA, CAS i CSMIJ) i valoració 
«carrega de feina» dels professionals durant el període 
2009-2013? Especificat per:

a. Nombre total de visites realitzades per any (especi-
ficant TMS i TMG).

b. Nombre de persones diferents ateses per any (espe-
cificant TMS i TMG).

c. Nombre de persones noves per any (especificant 
TMS i TMG).

d. Proporció de visites realitzades a persones ateses 
per any (especificant TMS i TMG).

e. Nombre promig de pacients atesos per cada profes-
sional per any (especificant TMS i TMG).

f. Nombre promig de consultes (primeres i successi-
ves) a pacients atesos per professional per any (especi-
ficant TMS i TMG).

g. Nombre promig de primeres consultes per profes-
sional per any (especificant TMS i TMG).

11. quina ha estat l’evolució dels ingressos en Centres 
de Dia o SRC durant el període 2009-2013? Especifi-
cat per:

a. Nombre de places en SRC per any.
b. Nombre de pacients atesos diferents en SRC per any.
c. Temps d’estades mitjanes per any.

12. Existeixen indicadors epidemiològics (directes o 
indirectes) del patiment psíquic, al marge dels tras-
torns mentals ja recollits? Quins són?

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2014

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes per a afrontar 
els efectes de la crisi econòmica en la salut 
mental de la població
Tram. 314-18649/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 99942 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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:

En l’informe Determinants socials i econòmics de la 
salut. Efectes de la crisi econòmica en la salut de la po-
blació de Catalunya elaborat per l’Agència de Qualitat 
i Avaluació Sanitàries de Catalunya, l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya i el Pla Interdepartamental de Sa-
lut Pública queda palès els efectes negatius de la crisi en 
la salut mental de la població. En concret:

– Les hospitalitzacions per intent de suïcidi han aug-
mentat en el període 2005-2012 tant en homes (de 
16,9 a 17,9) com en dones (de 22,2 a 26,7). Destacable 
l’augment que ha experimentat en el grup de dones de 
65 anys o més (de 11,5 a 20,7)

– La prevalença de risc de patir problemes de salut 
mental ha augmentat en persones aturades més d’un 
any en el mateix període 2005-2012: de 14,9 a 17,8.

– I pel que fa a l’any 2013, la prevalença de risc de pa-
tir problemes de salut mental per al total de la pobla-
ció ha estat de 12,4%, amb prevalences més elevades 
en els homes amb nivell d’estudis primaris en relació 
amb els universitaris i amb major afectació en classes 
mitjanes i baixes (13,5% en comparació al 8,8% de les 
classes altes).

1. Quines mesures té previstes el Departament de Salut 
per donar atenció a les persones afectades en la seva 
salut mental? A nivell de l’Atenció Primària de Salut? I 
a nivell de serveis especialitzats?

2. Té previst fer alguna intervenció en els grups de po-
blació més afectada? És a dir: classes socials baixes, 
dones de més de 65 anys i aturats més d’un any?

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2014

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost i els recursos destinats 
a salut mental i addiccions del 2009 ençà
Tram. 314-18650/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 99943 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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. Cóm ha estat l’evolució en els darrers cinc anys (es-
pecificant anyalment 2009-2013)?:

a. Del pressupost: destinat al Departament de Salut 
respecte als pressupostos generals (en xifres absolutes 
i percentuals).

b. Quin és el pressupost per Salut Mental i Addiccions 
respecte al pressupost del Departament de Salut (en 
xifres absolutes i percentuals).

c. Quin és el pressupost total del Departament de Ben-
estar Social i Família i el pressupost destinat a entitats 
del sector de Salut Mental i Addiccions.

2. Aquest pressupost, cóm s’ha distribuït en el dife-
rents recursos?:

a. Hospitalització - Cost total i percentatge del pressu-
post de Departament de Salut destinat a Hospitalitza-
ció en Salut Mental (SM).

Evolució de les despeses en unitats d’ingrés psiquiàtric 
per separat:

– Unitats de Curta Estada
– Unitats de Mitja Estada
– Unitats de Llarga Estada
– Unitats d’Hospitals de Dia

b. Serveis d’Atenció Ambulatòria en SM - Recursos 
Comunitaris

– CSMA
– CAS
– CSMIJ
– SRC

3. Quina ha estat la distribució del pressupost de Salut 
Mental destinat a les Entitats Proveïdores, especificant 
l’import de cada concert amb cada empresa, per any i 
la seva evolució en els darrers cinc anys. Evolució dels 
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pagaments ajornats o impagaments a les entitats pro-
veïdores per any?

4. Quina és la distribució del pressupost de Salut Men-
tal a nivell territorial, per regions sanitàries?

5. Quina ha estat l’evolució de les despeses en el fi-
nançament de programes específics en Salut Mental i 
Addiccions?:

a. El Programa de Suport a la Primària: pag. 38 Ob-
servatori
b. El programa de psicosis incipient
c. El Programa de Seguiment individualitzat
d. Programes TLP
e. Salut i Escola
f. Atenció als adolescents amb consums de drogues

6. Quina ha estat la despesa en Psicofàrmacs i la seva 
evolució global en els darrers cinc anys, especificant?:

a. Grups terapèutics
b. Nombre de pacients tractats
c. Nombre d’envasos

7. Quina ha estat l’evolució de la despesa en psicofàr-
macs des de les unitats d’atenció infanto-juvenil (CS-
MIJ)?

8. Quina és la despesa global en programes de preven-
ció en Salut Mental?:

a. Detallar els Programes de Prevenció Primària en 
Salut Mental
b. Programes generals de Prevenció en Salut Mental

9. Com han evolucionat els recursos destinats al perso-
nal (professionals per categories) en aquests cinc anys. 
Cóm ha evolucionat la ràtio professional/habitants en 
aquest temps?

10. Quina ha estat l’evolució de les despeses en per-
sonal assistencial en les unitats d’ingrés hospitalari? 
separant:

a. Curta estada
b. Mitja estada
c. Llarga estada

11. Quina ha estat l’evolució de les despeses en perso-
nal assistencial en Serveis d’Atenció Ambulatòria (ho-
res professionals) i en Salut Mental? separant:

a. CSMA
b. CAS
c. CSMIJ
d. HdD
e. SRC

12. Quina ha estat l’evolució de les despeses en per-
sonal assistencial (hores professionals) en Serveis 
d’Atenció Ambulatòria en Salut Mental (CSMA, 
CAS, CSMIJ, HdD, SRC)? separat per rols professio-
nals:

a. Infermeria
b. Psiquiatres
c. Psicòlegs
d. Treballadors socials
e. Educadors

13. Quina és l’evolució de la desviació del nombre 
de professionals proposats pel Pla Director per cada 
100.000 habitants i del nombre de professionals con-
tractats en cada any? Especificat de forma global, per 
regions sanitàries i per centres (CSMA, CSMIJ, CAS).

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2014

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació relativa al tancament im-
minent de l’Escola Vilamagore, de Sant Pere 
de Vilamajor (Vallès Oriental)
Tram. 314-18651/10

Formulació

Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 99944 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 
les preguntes següents, per tal que li siguin contesta-
des amb resposta escrita.

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

1) Té coneixement el Departament d’Ensenyament que 
l’escola Torre Roja, de Sant Pere de Vilamajor (Vallès 
Oriental), ha informat les famílies d’un imminent tan-
cament de l’escola Vilamagore de la mateixa localitat?

2) Considera el Govern encara vigent l’acord del Par-
lament que mandata garantir que els alumnes que ac-
tualment cursen primer de Primària a l’escola Vilama-
gore acabin l’etapa de Primària.

3) Com té previst el Govern garantir el projecte inno-
vador de l’escola Vilamagore?

Palau del Parlament, 22 de desembre 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 regulació de l’ús de dispositius de 
telefonia mòbil als centres educatius el curs 
2015-2016
Tram. 314-18652/10

Formulació
Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 99945 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 
les preguntes següents, per tal que li siguin contesta-
des amb resposta escrita.

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

1) Té previst el Departament d’Ensenyament instar els 
centres educatius a regular l’ús dels smartphones i te-
lèfons mòbils durant el curs 2015-2016?

2) Com té previst el Departament fer-ho?

3) Com pensa el Govern garantir que no hi hagi discri-
minació entre els alumnes que tenen accés a aquestes 
noves tecnologies i els que no?

4) Creu el Govern que és adequat que es visualitzin 
aquestes desigualtats entre qui té accés a smartphone i 
qui no dins d’una mateixa aula o escola?

5) Quines són les aportacions pedagògiques de l’ús de 
l’smartphone segons el Departament d’Ensenyament?

6) Quina valoració fa el Govern de la posada en mar-
xa del programa mSchools durant el curs 2012-2013?

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2014

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el mapa de les mútues laborals i d’ac-
cidents del 2000 ençà
Tram. 314-18653/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99947 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Re-
glament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quin ha estat el mapa detallat (per cada entitat nom-
bre empreses i treballador, volum activitat, pressu-
post...) de les Mútues laborals i d’accidents a Catalu-
nya des 2000, any a any, fins el 2014?

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la incapacitat laboral 
temporal i permanent del 2002 ençà
Tram. 314-18654/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99948 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Re-
glament del Parlament, presenten la pregunta se-
güent, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina ha estat l’evolució de la Incapacitat Laboral 
temporal i permanent des del 2002 fins el 2014, any 
a any, detallant sobre població total, ocupada, sexes, 
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sectors productius, províncies, causes principals, cos-
tos anuals?

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions de l’Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya amb relació a la salut la-
boral del 2011 ençà
Tram. 314-18655/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99949 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines són les accions fetes des de l’any 2011 fins 
l’any 2014 i quines accions estan previstes a l’Agèn-
cia Salut Pública en relació a la Salut Laboral i quines 
s’han fet conjuntament amb les col·laboradores de la 
Seguretat Social?

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dades relatives al tràfic, la venda 
i el consum de drogues sintètiques del 2000 
ençà
Tram. 314-18656/10

Formulació
Núria Segú Ferré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 99950 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Núria Segú Ferré, diputada, Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 

amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines són les dades del 2014 comparant, any a any 
des del 2000, que disposa el Departament de Salut i la 
Generalitat (el Departament d’Interior especialment) 
en relació al tràfic (indicant decomissats i accions 
policials), venda (presencial o per internet) i consum 
(indicant edats, localitzacions) de drogues sintètiques, 
il·legals, legals i les que resten en l’alegalitat per ser in-
novacions de productes ja comercialitzats?

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2014

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la defensa del president de la Gene-
ralitat, de la vicepresidenta i consellera de 
Governació i Relacions Institucionals i de la 
consellera d’Ensenyament en els judicis de-
rivats de la querella que va presentar la Fis-
calia pel procés participatiu del 9 de novem-
bre de 2014
Tram. 314-18657/10

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 100091 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Els serveis jurídics de la Generalitat exerciran la de-
fensa del president de la Generalitat, la vicepresidenta 
i consellera de Governació i Relacions Institucionals 
i de la consellera d’Ensenyament en els processos ju-
dicials que tinguin lloc fruit de la querella presentada 
per la Fiscalia per la celebració del procés participatiu 
del 9N?

– Els serveis jurídics de la Generalitat, en el cas que no 
exerceixin la defensa, participaran en la defensa duta a 
terme per tercers? En cas afirmatiu, quin serà el tipus 
de participació i la motivació de la mateixa?
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– La Generalitat pagarà els costos de la defensa del 
president de la Generalitat, la vicepresidenta i conse-
llera de Governació i Relacions Institucionals i de la 
consellera d’Ensenyament en els processos judicials 
que tinguin lloc fruit de la querella presentada per la 
Fiscalia per la celebració del procés participatiu del 
9N? En cas afirmatiu, quin és l’import previst?

– Ha subscrit la Generalitat algun tipus d’acord amb 
despatxos d’advocats en relació a la defensa del pre-
sident de la Generalitat, la vicepresidenta i consellera 
de Governació i Relacions Institucionals i de la conse-
llera d’Ensenyament en els processos judicials que tin-
guin lloc fruit de la querella presentada per la Fiscalia 
per la celebració del procés participatiu del 9N?

– S’han contractat els serveis de l’advocat Josep Antoni 
Duran i Lleida per a la defensa d’algun dels membres 
del Govern contra els que s’ha presentat la querella de 
la Fiscalia per la celebració del procés participatiu del 
9N? En cas afirmatiu, quins són els motius de la seva 
contractació, quin ha estat el sistema de contractació, 
quin és l’import del contracte subscrit?

Palau del Parlament, 29 de desembre de 2014

Santi Rodríguez i Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les condicions de la concessió públi-
ca d’un canal múltiple a Emissions Digitals 
de Catalunya, SAU, del Grup Godó
Tram. 314-18658/10

Formulació
Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 100114 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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 contestades 
amb resposta escrita.

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

1) Quines són les condicions sota les quals té en con-
cessió pública un canal múltiple l’empresa Emissions 
Digitals de Catalunya, SAU (EDC, SAU), propietat 
del Grupo Godó?

2) Quins controls de compliment de les condicions 
d’aquesta concessió s’han fet des que gaudeix d’aques-
ta concessió?

3) Quines mesures s’han pres, en cas d’incompliment 
d’aquestes condicions?

4) Quin cost té per a l’empresa Emissions Digitals de 
Catalunya, SAU la concessió i emissió via aquest ca-
nal múltiple?

Palau del Parlament, 24 de desembre de 2014

Marta Ribas Frías
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la situació dels beneficiaris de la 
renda mínima d’inserció que no perceben 
aquesta renda i no poden accedir a l’ajut es-
tatal per als desocupats de llarga durada
Tram. 314-18659/10

Formulació
Laura Massana Mas, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 100122 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Laura Massana Mas, 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:

El passat 21 de desembre va entrar en vigor el Real De-
creto-ley 16/2014, de 19 de desembre, pel qual es regu-
la el Programa d’Activació per a l’Ocupació. Es trac-
ta d’un programa específic i extraordinari de caràcter 
temporal, dirigit a persones desocupades de llarga du-
rada que comprèn polítiques actives d’ocupació, actu-
acions d’intermediació laboral, i una ajuda econòmica 
d’acompanyament vinculada a la participació en les ci-
tades polítiques d’activació per a l’ocupació.

Per tal d’accedir al Programa, temporal i extraordi-
nari, s’haurà de presentar una sol·licitud a partir del 
15 de gener de 2015, i el Programa estarà actiu fins 
el 15 d’abril de 2016. Es tindrà dret a cobrar un ajut 
econòmic de 426 euros mensuals per un màxim de 6 
mesos, no prorrogables.

Entre els nombrosos requisits que han d’acomplir les 
persones que es vulguin beneficiar del programa un 
d’ells és el de no percebre, en el moment de demanar 
l’ajut, una renda mínima, salari social o ajuda social 
anàloga.
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En aquest sentit, cal destacar que a Catalunya exis-
teix una bossa important de persones amb la Renda 
Mínima d’Inserció aprovada però pendent de nòmi-
na, això vol dir que malgrat tenir la prestació reco-
neguda no se’ls hi està abonant la quantia, entre d’al-
tres perquè el Govern de CiU va eliminar la partida 
oberta, que garantia que es cobria a totes les persones 
que tenien dret, per un altra subjecte a crèdits pres-
supostaris, que quan s’esgota no es concedeixen més 
prestacions.

En aquest context, ens trobem doncs que les persones 
amb la renda mínima d’inserció aprovada però que no 
l’estant cobrant no podran sol·licitar l’ajut de 426 euros 
del programa estatal d’activació per a l’ocupació per-
què és incompatible rebre l’estatal si en tens una altra 
de concedida.

– ¿És conscient el Govern que persones que podrien 
accedir a l’ajut estatal de 426 euros no podran sol-
licitar-lo perquè tenen concedida la renda mínima 
d’inserció malgrat no l’estiguin cobrant?

– ¿Quina valoració fa el Govern de la Generalitat so-
bre la situació en què es troben nombroses persones 
que podrien estar beneficiant-se del programa estatal 
però que no ho poden fer per ser beneficiaris d’una 
Renda Mínima d’Inserció que no reben?

– ¿Quantes persones es troben afectades per aquesta 
circumstància: expedient de la renda mínima d’inser-
ció aprovat però sense percebre-la?

– ¿Pensa el Govern de la Generalitat trobar una solució 
a la situació que estan patint les persones afectades per 
aquest problema?

– ¿Quan pensa el Govern de la Generalitat fer efectiu 
el pagament de la Renda Mínima d’Inserció a aquelles 
persones que malgrat tenir l’expedient aprovat encara 
no l’han rebut?

Palau del Parlament, 7 de gener de 2015

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres d’adequació per a la posada 
en funcionament dels serveis especialitzats 
al CAP Rambla Marina, de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès)
Tram. 314-18660/10

Formulació
Anna Simó i Castelló, juntament amb 

una altra diputada del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 100188 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada, Alba Vergés i Bosch, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent sobre les obres d’adequació 
per a la posada en funcionament dels serveis especia-
litzats al CAP Marina de Bellvitge (l’Hospitalet), per 
tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

El juliol de 2012 el Departament de Salut va comuni-
car després de mobilitzacions i protestes ciutadanes 
perquè es mantingués l’activitat al CAP Marina de 
Bellvitge (situat a la Rambla de la Marina, 264-280 
de l’Hospitalet de Llobregat) la seva intenció d’instal-
lar un centre de rehabilitació a l’edifici del CAP.

El març de 2014 es va licitar l’adjudicació del contracte 
de serveis per a l’assistència tècnica per a la redacció 
del projecte d’adequació d’espais del CAP (clau: cap-
13318), per a la redacció del projecte bàsic i d’execució, 
i posterior Direcció d’Obra i certificació d’eficiència 
energètica de final d’obra, amb una superfície d’actua-
ció de 980 m2 i per un pressupost d’execució material 
estimatiu de 694.493 €.

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

Es va adjudicar el 24 de juliol de 2014 a Llongueras 
Clotet Arquitectes, SLP perquè es dugués a terme la 
redacció en 4 mesos, per un total de 90.179,65 €.

– Està redactat el projecte bàsic i d’execució? En quin 
estat està la licitació i adjudicació de les obres d’ade-
quació per a la posada en funcionament dels serveis 
especialitzats al CAP Marina de Bellvitge? Quin és 
el termini que té el Departament per dur a terme les 
obres?

Palau del Parlament, 8 de gener de 2015

Anna Simó i Castelló Alba Vergés i Bosch
Diputada del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mort d’un pacient durant el trasllat 
de l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tar-
ragona, a l’Hospital Universitari de Bellvitge 
el 25 de desembre de 2014
Tram. 314-18661/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 100190 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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.

Vistes les informacions aparegudes a la premsa sobre 
el cas del pacient atès al servei l’Hospital Joan XXIII 
de Tarragona el passat 25 de desembre de 2014 que 
posteriorment va morir durant el trasllat a l’Hospital 
de Bellvitge,

Interessa tenir a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari informació sobre els detalls d’aquest cas, i en-
tre altres qüestions,

– A quina hora va arribar el pacient als serveis d’ur-
gències de l’Hospital Joan XXIII?

– A quina hora va ser atès?

– Quin va ser el diagnòstic que es va fer del pacient i 
les primeres recomanacions?

– Quina va ser l’hora d’activació del Codi Infart?

– Quins van ser els criteris d’activació del tipus de 
recursos de transport sanitari que van intentar el seu 
trasllat per dues vegades?

– Quina va ser la dotació d’ambulància activada (tipo-
logia, recursos humans i materials)?

– Quin va ser l’horari de tancament del servei d’hemo-
dinàmica el passat 25 de desembre?

– Quins van ser els motius pels quals no va ser atès 
pel servei d’hemodinàmica del mateix Hospital Joan 
XXIII?

Palau del Parlament, 8 de gener de 2015

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conclusions de l’expedient infor-
matiu amb relació a la mort d’un pacient du-
rant el trasllat de l’Hospital Universitari Joan 
XXIII, de Tarragona, a l’Hospital Universitari 
de Bellvitge el 25 de desembre de 2014
Tram. 314-18662/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 100191 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines són les conclusions de l’expedient informa-
tiu que el Departament de Salut ha obert en relació a 
la mort d’un pacient durant el seu trasllat el passat 25 
de desembre de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona a 
l’Hospital de Bellvitge?

Palau del Parlament, 8 de gener de 2015

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la decisió de traslladar un pacient amb 
infart de miocardi de l’Hospital Universitari 
Joan XXIII, de Tarragona, a l’Hospital Univer-
sitari de Bellvitge el 25 de desembre de 2014
Tram. 314-18663/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 100192 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació a la de-
cisió de traslladar un pacient amb infart de miocardi 
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de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona a l’Hospital de 
Bellvitge el passat 25 de desembre de 2014?

Palau del Parlament, 8 de gener de 2015

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el capteniment amb relació al pacient 
que va morir en el trasllat de l’Hospital Uni-
versitari Joan XXIII, de Tarragona, a l’Hospi-
tal Universitari de Bellvitge el 25 de desem-
bre de 2014
Tram. 314-18664/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 100193 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació al cas 
del pacient que va morir durant el seu trasllat el passat 
25 de desembre de l’Hospital Joan XXIII de Tarrago-
na a l’Hospital de Bellvitge?

Palau del Parlament, 8 de gener de 2015

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió per a l’obertura les vint-i-
quatre hores del servei d’hemodinàmica de 
l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
Tram. 314-18665/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 100194 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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:

– Quan té previst el Govern obrir el servei d’hemo-
dinàmica de l’Hospital Josep Trueta de Girona les 24 
hores al dia els 365 dies de l’any?

Palau del Parlament, 8 de gener de 2015

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió per a l’obertura les vint-i-
quatre hores del servei d’hemodinàmica de 
l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, 
de Lleida (Segrià)
Tram. 314-18666/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 100195 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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:

– Quan té previst el Govern obrir el servei d’hemodi-
nàmica de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida les 
24 hores al dia els 365 dies de l’any?

Palau del Parlament, 8 de gener de 2015

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la previsió per a l’obertura les vint-i-qua-
tre hores del servei d’hemodinàmica de l’Hos-
pital Universitari Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 314-18667/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 100196 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

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:

– Quan té previst el Govern obrir el servei d’hemodi-
nàmica de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona les 24 
hores al dia els 365 dies de l’any?

Palau del Parlament, 8 de gener de 2015

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reordenació horària i el calendari 
d’implementació del servei d’hemodinàmica 
de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública
Tram. 314-18668/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 100197 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines propostes de reordenació de l’oferta horària 
del servei d’hemodinàmica de la XHUP fa el Depar-
tament de Salut i quin calendari d’implementació té?

Palau del Parlament, 8 de gener de 2015

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les necessitats detectades per a la re-
ordenació horària del servei d’hemodinàmica 
de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública
Tram. 314-18669/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 100198 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines necessitats de reordenació de l’oferta horària 
del servei d’hemodinàmica de la XHUP s’han detectat?

Palau del Parlament, 8 de gener de 2015

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conclusions de l’avaluació feta el 
2014 amb relació al funcionament del ser-
vei d’hemodinàmica de la Xarxa Hospitalària 
d’Utilització Pública
Tram. 314-18670/10

Formulació
Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 100199 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quines són les conclusions de l’avaluació realitzada 
el 2014 sobre el funcionament del servei d’hemodinà-
mica de la XHUP?

Palau del Parlament, 8 de gener de 2015

Núria Segú Ferré
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el servei del Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112
Tram. 314-18671/10

Formulació
Isabel vallet Sànchez, del Grup Mixt

Reg. 100276 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Isabel Vallet Sànchez, diputada del Grup Mixt, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

Part 1 - Sobre l’accessibilitat i universalitat 
del servei 112

1. Quin és el volum actual de trucades?

2. Descripció dels mètodes tecnològics que utilitza el 
CAGTU per a filtrar i limitar/restringir l’accés del ciu-
tadà al 112.

3. Quin és l’històric de trucades del servei d’emergèn-
cies?

4. Explicació de l’alarmant disminució de trucades per 
volum de població i extensió de territori a Catalunya, 
en comparativa amb la resta de 112s de l’Estat espa-
nyol.

5. Com és que un ciutadà des de nucli urbà sovint no 
pot contactar amb 112, quan les trucades d’emergència 
han de ser accessibles a tothom?

6. Quina és l’accessibilitat del 112 a Catalunya segons 
la directiva europea publicada al COCOM10-09 rev1. 
Directiva 2002/22/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 7 de març de 2002 sobre el Servei Uni-
versal?

7. Es poden explicar les facilitats d’accés del ciutadà a 
Catalunya?

8. Quin és el temps d’entrada de la trucada des de que 
el ciutadà marca fins que li respon un operador físic 
–nombre de contestadors automàtics i desviadors de 
trucades, temps d’espera artificial introduït–?

9. Quin és el temps real per tipologia d’incident en la 
qual es gestiona l’emergència?

10. Funciona correctament el dispositiu de teleco-
municacions que s’anomena «nacional 112 roaming» 
i que fa que quan el trucant no disposa de cobertura 
pròpia del seu operador, es connecti a qualsevol altra 
operador disponible de la xarxa mòbil nacional?

11. En aquests casos, el trucant de Catalunya pot acce-
dir al 112 sense problemes?

12. Quantes i quines zones a Catalunya es troben ac-
tualment sense cobertura de cap operador de telefonia 
per poder contactar amb el servei 112?

13. Quin és el cost dels postes instal·lats per a la senya-
lització de les zones de cobertura rural i urbana?

14. Quin és el motiu de la seva instal·lació?

15. Recomana el CAGTU trucar al 112 des de línies 
fixes?

16. Quina és la progressió prevista en la integració al 
112 de la resta de números d’emergència: 092, 080, 
etc.?

Part 2 - Sobre l’episodi Procicat desembre 2014

1. Quantes trucades no van ser ateses pel Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112, des-
glossat pel centre de Barcelona i el de Reus, els passats 
dies 8, 9 i 10 de Desembre de 2014?

2. Quin és el dispositiu especial que hi havia previst al 
servei 112 davant de l’activació del pla Procicat?

3. Hi van haver problemes tecnològics el dia 9?

4. Quina és la descripció i temps de resolució de les 
incidències tècniques?

Part 3 - Sobre la part operativa

1. Explicació detallada de l’actual tecnologia i equipa-
ment amb els què treballa el servei 112 i cost de cada 
apartat: telefonia, maquinari, programari, ofimàtica, 
etc. Tant en el centre de Reus com el de l’Hospitalet 
i altres seus redundants pel manteniment d’unitats de 
backup, recuperació d’informació i operativa d’emer-
gència.

2. Quin és el calendari i els mitjans previstos per 
l’adaptació tecnològica d’implantació del dispositiu 
tecnològic per rebre trucades automàtiques e-Call. 
(COM(2009)0434) segons proposta de la Resolució 
del Parlament Europeu (2012/2056(INI)?

3. Quina és l’adaptació a les noves tecnologies?

4. Quin és el programa tecnològic pel futur del servei 
112?

5. Quin calendari previst hi ha per la recepció d’avisos 
mitjançant les noves eines de missatgeria electrònica, 
xarxes socials, aplicacions mòbils dedicades i localit-
zació automàtica del trucant (AML, A-GNSS...)?

6. Quin és el protocol actual d’actuació del 112?

7. Quina és la previsió d’estandardització de pro-
cediments, homologació i harmonització europea 
(ESENET).
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8. Quin ha estat el procediment oficial d’aprovació 
dels protocols d’actuació utilitzats actualment?

9. Quins són els problemes actuals existents de la base 
de dades?

10. Quin és el termini previst per tenir operativa una 
base de dades actualitzada, àgil i funcional, 100% en 
català, amb la informació integrada i actualitzada de 
tots els abonats de les diferents empreses operadores 
de telefonia?

11. Quin és el cost pel CAGTU de la cessió de les da-
des d’abonats per part de les operadores de telefonia?

12. Donat que es treballa actualment amb un sistema 
de localització geogràfica amb dades obsoletes; quin 
és el termini previst per disposar d’un sistema de loca-
lització geogràfica actualitzat i àgil?

13. Té previst el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112 una revisió o adaptació del programari 
de gestió Sèneca?

14. Quan serà operativa?

15. Quin és el seu cost?

16. Compleix la normativa de riscos laborals?

17. És un nou programari adaptat a les necessitats ac-
tuals de la operativa, i resol els problemes endèmics 
existents?

18. Quin és el cost del manteniment del programa-
ri Sèneca del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència 112?

19. Quina empresa externa gestiona el manteniment 
actualment?

20. Quin és el cost, la durada i acotacions de l’esmen-
tat contracte de manteniment?

21. Quina és la funcionalitat, efectivitat i conveniència 
de l’arbre de tipificacions actual?

22. Quina és (va ésser) la despesa econòmica addici-
onal per a la confecció del mencionat arbre de codis 
integrat al programari Sèneca.

Part 4 - sobre els recursos humans i altres

1. Quina formació específica en emergències tenen els 
coordinadors i supervisors del servei 112 en funció del 
càrrec que ocupen?

2. Descripció del programa previst de formació conti-
nuada general en emergències dels gestors d’operació 
del 112.

3. Quin és el pressupost específic associat?

4. Per què es decideix aplicar l’art. 18 del Conveni 
Call Center en la recent licitació del servei quan hi ha  
9 sentències judicials vinculades directament a 112 
que reconeixen la subrogació del personal amb l’art. 44  
de l’E.T.?

5. De qui és responsabilitat dins el CAGTU aquesta 
decisió?

6. Donades les queixes presentades en la recent licita-
ció del servei telefònic 122, en quina situació es troba 
actualment aquesta licitació?

7. Creuen que es apropiat per una central d’emergèn-
cies de gestió crítica que el seu personal especialitzat 
d’atenció es regeixi pel Conveni de Telemarketing?

8. Quins canvis o millores laborals hi ha previstos a 
curt termini?

9. Quina previsió de millora hi ha en les condicions de 
treball actuals del centre de l’Hospitalet de Llobregat: 
Riscos laborals, Mobiliari ergonòmic, Higiene i Segu-
retat, Condicionament ambiental, Correcció de defec-
tes del edifici, etc.?

10. Quines són les properes licitacions en curs i previs-
tes per 2015/16, del Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència i Emergència (CAGTU) del Depar-
tament d’Interior, indicant objecte i preu aproximat?

11. Quina és la informació i despesa efectuada de les 
externalitzacions i contractacions del CAGTU des de 
2009 fins l’actualitat.

12. Quina és la planificació i previsions de reubicació 
del centre operatiu del Barcelonès?

13. Quines són les mesures de protecció i seguretat de 
la instal·lació?

14. Quin és el cost de lloguer actual per el CAGTU 
de les instal·lacions que ocupa tant a l’Hospitalet com 
a Reus?

15. Quines altres despeses associades de manteniment 
de les instal·lacions suporta?

16. Té previst el CAGTU efectuar alguna campanya 
divulgativa d’educació als ciutadans per la millor uti-
lització del servei 112.

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2014

Isabel Vallet Sànchez
Diputada del Grup Mixt
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